
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 4ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - 

Presidente

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Quinta-Feira, 6 de Fevereiro de 2020 - Edição nº 10672

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral



Índice
COMARCAS 6
Terceira Entrância 6
Comarca de Alta Floresta 6
Diretoria Do Fórum 6
		1ª Vara 6
		2ª Vara 8
		3ª Vara 12
		4ª Vara 17
		5ª Vara 28
		6ª Vara 28

Comarca de Barra do Garças 29
		1ª Vara Cível 29
		2ª Vara Cível 33
		3ª Vara Cível 37
		4ª Vara Cível 37
		1ª Vara Criminal 44
		2ª Vara Criminal 45
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 46

Comarca de Cáceres 59
Diretoria do Fórum 59
		1ª Vara Cível 60
		2ª Vara Cível 62
		3ª Vara Cível 74
		4ª Vara Cível 75
		5ª Vara Cível 78
		1ª Vara Criminal 84
		2ª Vara Criminal 84
		3ª Vara Criminal 84

Comarca de Diamantino 87
		1ª Vara Cível 87
		2ª Vara Cível 97
		Vara Especializada da Infância e da Juventude 97
		5ª Vara 97

Comarca de Primavera do Leste 102
		1ª Vara Cível 102
		2ª Vara Cível 104
		3ª Vara Cível 113
		4ª Vara Cível 119
		5ª Vara Cível 122
		Vara Criminal 134

Comarca de Sorriso 136
		1ª Vara 136
		2ª Vara 152
		3ª Vara 160
		4ª Vara Cível 166
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 183
		1ª Vara Criminal 192
		2ª Vara Criminal 192

Comarca de Tangará da Serra 194
		1ª Vara Cível 194
		2ª Vara Cível 195
		3ª Vara Cível 197

		4ª Vara Cível 208
		5ª Vara Cível 213
		1ª Vara Criminal 218
		2ª Vara Criminal 218
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 219

Comarca de Lucas do Rio Verde 229
Diretoria do Fórum 229
		Central de Arrecadação e Arquivamento 229
		1ª Vara 230
		2ª Vara 233
		3ª Vara 237
		5ª Vara 238
		6ª Vara 238

Segunda Entrância 242
Comarca de Água Boa 242
		1ª Vara 243
		Juizado Especial Cível e Criminal 243

Comarca de Alto Araguaia 245
		1ª Vara 245
		2ª Vara 247
		Juizado Especial Cível e Criminal 247

Comarca de Barra do Bugres 248
		1ª Vara 248
		2ª Vara 249
		3ª Vara 271
		Juizado Especial Cível e Criminal 271

Comarca de Campo Novo do Parecis 273
		1ª Vara 273
		2ª Vara 276
		Juizado Especial Cível e Criminal 277

Comarca de Campo Verde 278
		1ª Vara 278
		2ª Vara 285
		3ª Vara 296
		Juizado Especial Cível e Criminal 296

Comarca de Canarana 297
Diretoria do Fórum 297
		1ª Vara 297
		2ª Vara 300
		Juizado Especial Cível e Criminal 302

Comarca de Chapada dos Guimarâes 303
		1ª Vara 303
		2ª Vara 306
		Juizado Especial Cível e Criminal 322

Comarca de Colíder 332
		1ª Vara 332
		2ª Vara 340
		3ª Vara 341
		Juizado Especial Cível e Criminal 343



Comarca de Comodoro 343
		1ª Vara 343
		2ª Vara 348
		Juizado Especial Cível e Criminal 351

Comarca de Jaciara 354
Diretoria do Fórum 354
		1ª Vara 354
		2ª Vara 363
		3ª Vara 366
		Juizado Especial Cível e Criminal 372

Comarca de Juara 374
		1ª Vara 374
		2ª Vara 374
		3ª Vara 376

Comarca de Juína 376
		1ª Vara 376
		2ª Vara 383
		3ª Vara 384
		Juizado Especial Cível e Criminal 387

Comarca de Mirassol D'Oeste 392
		1ª Vara 392
		2ª Vara 402
		Juizado Especial Cível e Criminal 404
		3ª Vara Criminal 409

Comarca de Nova Mutum 410
		1ª Vara 410
		2ª Vara 419
		Juizado Especial Cível e Criminal 421
		3ª Vara 425

Comarca de Nova Xavantina 427
		1ª Vara 427
		2ª Vara 434
		Juizado Especial Cível e Criminal 436

Comarca de Paranatinga 436
Diretoria do Fórum 436
		1ª Vara 436
		2ª Vara 437

Comarca de Peixoto de Azevedo 441
Diretoria do Fórum 441
		2ª Vara 441
		Juizado Especial Cível e Criminal 446

Comarca de Pontes e Lacerda 446
		1ª Vara 446
		2ª Vara 447
		3ª Vara 454
		Juizado Especial Cível e Criminal 454

Comarca de Poxoréo 459
		2ª Vara 459

Comarca de São José do Rio Claro 460
		1ª Vara 460
		2ª Vara 461
		Juizado Especial Cível e Criminal 465

Comarca de Vila Rica 466
Diretoria do Fórum 466
		2ª Vara 466

Primeira Entrância 476
Comarca de Alto Garças 476
		Vara Única 476

Comarca de Alto Taquari 477
		Vara Única 477
		Juizado Especial Cível e Criminal 483

Comarca de Araputanga 483
		Vara Única 483
		Juizado Especial Cível e Criminal 483

Comarca de Arenápolis 487
		Vara Única 487
		Juizado Especial Cível e Criminal 490

Comarca de Aripuanã 491
		Vara Única 491
		Juizado Especial Cível e Criminal 493

Comarca de Brasnorte 498
		Vara Única 498
		Juizado Especial Cível e Criminal 502

Comarca de Campinápolis 531
		Vara Única 531

Comarca de Cláudia 538
		Vara Única 538

Comarca de Colniza 538
		Vara Única 538
		Juizado Especial Cível e Criminal 540

Comarca de Cotriguaçu 540
		Vara Única 540
		Juizado Especial Cível e Criminal 540

Comarca de Dom Aquino 546
		Vara Única 546
		Juizado Cível e Criminal 548

Comarca de Feliz Natal 551
		Vara Única 551

Comarca de Guarantâ do Norte 554
		Vara Única 554
		Juizado Especial Cível e Criminal 560



Comarca de Guiratinga 561
		Vara Única 561

Comarca de Itaúba 564
		Vara Única 564
		Juizado Especial Cível e Criminal 568

Comarca de Itiquira 568
		Vara Única 568

Comarca de Jauru 569
		Vara Única 569

Comarca de Juscimeira 572
		Vara Única 572

Comarca de Marcelândia 573
		Vara Única 573
		Juizado Especial Cível e Criminal 574

Comarca de Matupá 576
		Vara Única 576

Comarca de Nobres 578
		Vara Única 578
		Juizado Especial Cível e Criminal 580

Comarca de Nortelândia 593
		Vara Única 593
		Juizado Especial Cível e Criminal 594

Comarca de Nova Canaã do Norte 595
		Vara Única 595
		Juizado Especial Cível e Criminal 598

Comarca de Nova Monte Verde 599
		Vara Única 599

Comarca de Nova Ubiratã 600
Diretoria do Fórum 600
		Vara Única 600

Comarca de Novo São Joaquim 605
		Vara Única 605
		Juizado Especial Cível e Criminal 607

Comarca de Paranaita 608
		Vara Única 608

Comarca de Pedra Preta 608
Diretoria do Fórum 608
		Vara Única 608
		Juizado Especial Cível e Criminal 621

Comarca de Poconé 622
		Vara Única 622
		Juizado Especial Cível e Criminal 625

Comarca de Porto dos Gaúchos 626
		Vara Única 626
		Juizado Especial Cível e Criminal 627

Comarca de Porto Alegre do Norte 627
Diretoria do Fórum 627
		1ª Vara 627
		Juizado Especial Cível e Criminal 627
		2ª Vara 630
		3ª Vara 632

Comarca de Porto Esperidião 632
		Vara Única 632
		Juizado Especial Cível e Criminal 633

Comarca de Querência 637
		Vara Única 637

Comarca de Ribeirão Cascalheira 643
		Vara Única 643

Comarca de Rio Branco 644
		Vara Única 644
		Juizado Especial Cível e Criminal 648

Comarca de Rosário Oeste 648
		Vara Única 648
		Juizado Especial Cível e Criminal 648

Comarca de Santo Antônio do Leverger 651
		Vara Única 651
		Juizado Especial Cível e Criminal 675

Comarca de São Félix do Araguaia 676
		2ª Vara 676
		Juizado Especial Cível 682

Comarca de São José dos Quatro Marcos 682
		Vara Única 682
		Juizado Especial Cível e Criminal 693

Comarca de Sapezal 693
		Vara Única 693
		Juizado Especial Cível e Criminal 693

Comarca de Tabaporã 704
		Vara Única 704
		Juizado Especial Cível e Criminal 707

Comarca de Tapurah 710
Diretoria do Fórum 710
		Vara Única 711
		Juizado Especial Cível e Criminal 725

Comarca da Terra Nova do Norte 725
		Vara Única 725
		Juizado Especial Cível e Criminal 725



Comarca de Vila Bela da Santíssima
Trindade 726
		Vara Única 726

Comarca de Vera 726
		Vara Única 726
		Juizado Especial Cível e Criminal 726



COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 9/2020-CADMAL

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

 CONSIDERANDO que a servidora Mariel Valéria Althmann Toni, matrícula 

11486 -gestora judiciária da Secretaria da Segunda Vara da Comarca de 

Alta Floresta- usufruirá férias no período de 26/02/2020 a 16/03/2020; E 

CONSIDERANDO a necessidade de se designar servidor para substituir a 

gestora no período de ausência;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor MOACIR DE CASTILHO, matrícula 7104, para 

exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestor Judiciário Substituto – 

FC – da Secretaria da Segunda Vara desta Comarca durante as férias da 

titular, no período de 26/02/2020 a 16/03/2020.

 P. R. Cumpra-se. Remeta-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 04 de Fevereiro de 2020.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico e dou fé que a 

contestação foi apresentada tempestivamente. TALATA DAIANE 

LIMBERGER BATTIROLA Analista Judiciário(a)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001680-38.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: ROSANGELA TATIANA CORREA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA, POSTO TELEFÔNICO/SCOPUS SILVA & RIBEIRO PAIX 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) Tratando-se de ação que 

tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 01 de julho de 2019, às 15h00min. 4) 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, 

§ 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, 

art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 

334), . 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 4.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o 

não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 4.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 4.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC, uma vez que tal providência já foi requerida pela parte autora. 5) 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, 

art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra 

designada, consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, 

art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 5.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 6) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 7) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico e dou fé que a 

contestação foi apresentada tempestivamente. TALATA DAIANE 

LIMBERGER BATTIROLA Analista Judiciário(a)
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EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico e dou fé que a 
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contestação de id 22309134 foi apresentada tempestivamente. TALATA 

DAIANE LIMBERGER BATTIROLA Analista Judiciário(a)

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2704 Nr: 231-68.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Rocha Pelicioni Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BB FINANCEIRA S.A. CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ: 31546450000108. 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$ 26,66 (Vinte e seis reais e sessenta e seis 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de o referido débito ser remetido ao Departamento de 

Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do 

nome do devedor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ)..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LETICIA 

MOREIRA CONJIU, digitei.

Alta Floresta, 30 de janeiro de 2020

Sebastiana Alves de Souza Donizete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94292 Nr: 2528-23.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecir Mina

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALDECIR MINA, Cpf: 92518877991, 

brasileiro(a), Telefone (66) 9955-2939. 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$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de o referido débito ser remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ)..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LETICIA 

MOREIRA CONJIU, digitei.

Alta Floresta, 30 de janeiro de 2020

Sebastiana Alves de Souza Donizete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90159 Nr: 4516-16.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ferreira Ramos, Antonio Ferreira Ramos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ FERREIRA RAMOS, Filiação: 

Generosa Rodrigues da Silva e Wander Ferreira Ramos, brasileiro(a), 

solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ANTONIO FERREIRA 

RAMOS, 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$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de o referido débito ser remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ)..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LETICIA 

MOREIRA CONJIU, digitei.

Alta Floresta, 31 de janeiro de 2020

Sebastiana Alves de Souza Donizete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52943 Nr: 4895-59.2007.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Irene Pereira Valentino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Martinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

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

OAB:5126-A/MT

 Pelos motivos expostos no bojo desta sentença, nos termos do art. 490 

do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução 

e, via de consequência, JULGO EXTINTA a demanda, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/15.Com base no 

princípio da sucumbência, CONDENO a parte embargante ao pagamento 

das custas e despesas judiciais, assim como em honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.Com o trânsito em julgado devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se às normas da CNGC-MT.Por fim, TRASLADE-SE cópia da 

presente sentença para os autos executivos apenso (Processo nº 

3408-54.2007.811.0007 – Código Apolo nº 50762).Publique-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119699 Nr: 7268-19.2014.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Gérson da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Mocci Dadalto - 

OAB:19947/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 “Vistos. 1) DEFIRO o pedido da parte autora pela substituição da 

testemunha nos moldes do art. 451,III do CPC e pela juntada da procuração 

de substabelecimento. Bem como, DEFIRO a juntada da carta de 

preposição 2) DECLARO encerrada a instrução processual, determino a 

apresentação de memoriais na forma e prazo do art. 364 §2º . 3) JUNTE 

aos autos a mídia audiovisual com gravação das oitivas das partes. 4) 

Saem As partes intimadas da presente decisão. CUMPRA-SE.”

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000390-51.2020.8.11.0007

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:

LUCIANA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000390-51.2020.8.11.0007. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: LUCIANA SOUSA Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão c/c pedido de medida liminar ajuizada por Omni S/A 

em face de Luciana Sousa, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. É o relato do necessário. 

Decido. Pois bem. Como reconhecido no caput do artigo 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, a medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou 

da inadimplência, o que se verifica por meio de carta registrada expedida 

por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto de 

Título. Nesse ponto, a jurisprudência, com dissidência mínima, sufragou o 

entendimento de que bastará à notificação extrajudicial a entrega da 

correspondência no endereço do devedor, mesmo que não recebida por 

ele pessoalmente. Assim sendo, a antiga discussão acerca de ser 

necessária a notificação pessoal do devedor restou superada, atualmente 

vigendo a presunção juris tantum de que o destinatário tenha recebido a 

correspondência entregue na sua residência. Depois, vale registrar que a 

mora ocorre ex re, pela própria dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 

911/69, que assim dispõe: “Art. 2º (...) § 2º. A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014)”. Logo, a notificação extrajudicial ou, como 

queiram, o protesto do título não constituem propriamente a mora, apenas 

servindo ao propósito de comprová-la, de sorte que se mostra razoável a 

mera entrega da correspondência à residência do destinatário, o qual, 

inclusive, já estava ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das 

parcelas. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorre o seguinte 

julgado: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1010960-88.2018.8.11.0000AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA 

AGRAVADO: VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHOE M E N T AAGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do 

processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação 

fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível 

quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização 

do devedor (REsp 1396500/PR). (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, 

Publicado no DJE 06/02/2019)” grifei. Então, da confrontação do 

entendimento jurisprudencial colhe-se a certeza inarredável de que, se é 

prescindível que o próprio devedor receba a notificação, por outro lado, a 

constituição em mora pressupõe que a correspondência seja 

encaminhada ao seu endereço. No presente caso, observo que a parte 

autora enviou a correspondência a fim de comprovar a mora do requerido 

no endereço constante na cédula de crédito bancário, entretanto, tal 

diligência não foi frutífera. Diante disso, entendo prudente determinar que 

a parte autora emende a inicial a fim de comprovar a mora do devedor em 

seu endereço atual. De fato, em casos tais, a obrigação é do comunicante 

diligenciar para que a correspondência chegue até a residência do 

destinatário. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC/15, EMENDE a inicial, sob 

pena de indeferimento para COMPROVAR a mora da devedora em seu 

endereço atual, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o presente 

despacho observa o disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação. Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005545-69.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DE SA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 26/5/2020, às 14h30, 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: 1005639-17.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EIDIANE APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e 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: 1005293-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005312-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA FERMIANO RODRIGUES (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: 1004467-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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 Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 24250 Nr: 930-15.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Incoartec Indústria Comércio de Artefatos de 

Cimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud Junior - 

OAB:15564/O

 Vistos etc. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente (12.09.2018), 

nos autos de recurso especial submetido à sistemática de julgamento 

repetitivo, fixou novo entendimento quanto à aplicação da prescrição 

intercorrente em execuções fiscais, restando assim ementado o julgado, in 

verbis: (...) Em que pese o petitório retro, por vislumbrar a possibilidade de 

aplicação da prescrição intercorrente, haja vista possível decurso do 

prazo de 01 (um) ano de suspensão seguido de 05 (cinco) anos de 

arquivamento, ainda que presumidos, da ciência do exequente quanto à 

PRIMEIRA tentativa frustrada de localização do devedor para citação e/ou 

de bens passíveis de constrição, não se visualizando, a priori, qualquer 

causa LEGAL de suspensão do referido lapso prescricional, determino a 

intimação da Fazenda Pública para que se manifeste, em 30 (trinta) dias, 

sobre a aplicação da prescrição intercorrente no feito em espeque, 

quando poderá alegar alguma causa de suspensão ou interrupção do 

prazo, de forma especificada. Caso não reconheça a aplicação do 

instituto, voltem-me conclusos para análise dos pedidos pendentes ou os 

que forem ulteriormente requeridos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 27005 Nr: 3462-59.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Incoartec Indústria Comércio de Artefatos de 

Cimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Daruich Hammoud Junior - OAB:15564/O, Eliane Maria 

Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT

 Vistos etc. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente (12.09.2018), 

nos autos de recurso especial submetido à sistemática de julgamento 

repetitivo, fixou novo entendimento quanto à aplicação da prescrição 

intercorrente em execuções fiscais, restando assim ementado o julgado, in 

verbis: (...) Em que pese o petitório retro, por vislumbrar a possibilidade de 

aplicação da prescrição intercorrente, haja vista possível decurso do 

prazo de 01 (um) ano de suspensão seguido de 05 (cinco) anos de 

arquivamento, ainda que presumidos, da ciência do exequente quanto à 

PRIMEIRA tentativa frustrada de localização do devedor para citação e/ou 

de bens passíveis de constrição, não se visualizando, a priori, qualquer 

causa LEGAL de suspensão do referido lapso prescricional, determino a 

intimação da Fazenda Pública para que se manifeste, em 30 (trinta) dias, 

sobre a aplicação da prescrição intercorrente no feito em espeque, 

quando poderá alegar alguma causa de suspensão ou interrupção do 

prazo, de forma especificada. Caso não reconheça a aplicação do 

instituto, voltem-me conclusos para análise dos pedidos pendentes ou os 

que forem ulteriormente requeridos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 43701 Nr: 3508-43.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tecidos Amazonia LTDA, Carlos Alberto da 

Silva Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Daruich Hammoud Junior - OAB:15564/O

 Vistos etc. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente (12.09.2018), 

nos autos de recurso especial submetido à sistemática de julgamento 

repetitivo, fixou novo entendimento quanto à aplicação da prescrição 

intercorrente em execuções fiscais, restando assim ementado o julgado, in 

verbis: (...) Em que pese o petitório retro, por vislumbrar a possibilidade de 

aplicação da prescrição intercorrente, haja vista possível decurso do 

prazo de 01 (um) ano de suspensão seguido de 05 (cinco) anos de 

arquivamento, ainda que presumidos, da ciência do exequente quanto à 

PRIMEIRA tentativa frustrada de localização do devedor para citação e/ou 

de bens passíveis de constrição, não se visualizando, a priori, qualquer 

causa LEGAL de suspensão do referido lapso prescricional, determino a 

intimação da Fazenda Pública para que se manifeste, em 30 (trinta) dias, 

sobre a aplicação da prescrição intercorrente no feito em espeque, 

quando poderá alegar alguma causa de suspensão ou interrupção do 

prazo, de forma especificada. Caso não reconheça a aplicação do 

instituto, voltem-me conclusos para análise dos pedidos pendentes ou os 

que forem ulteriormente requeridos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53445 Nr: 5442-02.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. R. Boraczynski ME, Izabel Regina 

Boraczynski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 Vistos etc.

Defiro o pleito de suspensão até 13/12/2020, anotando-se no sistema 

APOLO o término do prazo, devendo o processo aguardar em arquivo 

provisório.

Findo este, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58773 Nr: 3306-95.2008.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaivota Caça e Pesca Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos etc. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente (12.09.2018), 

nos autos de recurso especial submetido à sistemática de julgamento 

repetitivo, fixou novo entendimento quanto à aplicação da prescrição 

intercorrente em execuções fiscais, restando assim ementado o julgado, in 

verbis: (...) Em que pese o petitório retro, por vislumbrar a possibilidade de 

aplicação da prescrição intercorrente, haja vista possível decurso do 

prazo de 01 (um) ano de suspensão seguido de 05 (cinco) anos de 

arquivamento, ainda que presumidos, da ciência do exequente quanto à 

PRIMEIRA tentativa frustrada de localização do devedor para citação e/ou 

de bens passíveis de constrição, não se visualizando, a priori, qualquer 

causa LEGAL de suspensão do referido lapso prescricional, determino a 

intimação da Fazenda Pública para que se manifeste, em 30 (trinta) dias, 

sobre a aplicação da prescrição intercorrente no feito em espeque, 

quando poderá alegar alguma causa de suspensão ou interrupção do 

prazo, de forma especificada. Caso não reconheça a aplicação do 

instituto, voltem-me conclusos para análise dos pedidos pendentes ou os 

que forem ulteriormente requeridos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 118515 Nr: 6336-31.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casagranda Derivados de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

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

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

 Vistos etc.

Defiro o pleito de suspensão até 07/03/2020, anotando-se no sistema 

APOLO o término do prazo, devendo o processo aguardar em arquivo 

provisório.

Findo este, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68439 Nr: 1406-09.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cleide Carvalho de Oliveira Fagundes

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA CLEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA 

FAGUNDES, Cpf: 46054251104, Rg: 0505967-4, Filiação: Mario Carvalho 

de Oliveira e Almerinda Lopes dos Santos, data de nascimento: 

06/07/1967, brasileiro(a), natural de Tapejara-PR, separado(a) 

judicialmente, prodessora, Telefone 521-1862. 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$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de o referido débito ser remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ)..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LETICIA 

MOREIRA CONJIU, digitei.

Alta Floresta, 30 de janeiro de 2020

Sebastiana Alves de Souza Donizete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101388 Nr: 3010-34.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Compensados Madeseik Ltda - EPP, João Seiki 

Enokawa, José Seyei Enokawa, Luiz Seigi Enokawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMPENSADOS MADESEIK LTDA - EPP, 

CNPJ: 00283033/000196, Inscrição Estadual: 13.158.218-6, atualmente em 

local incerto e não sabido LUIZ SEIGI ENOKAWA, Cpf: 27788253987, Rg: 

7763187, Filiação: Haruko Enokawa e Seiki Enokawa, data de nascimento: 

16/11/1957, brasileiro(a), natural de Cambará-PR, casado(a), pecuarista e 

atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ SEYEI ENOKAWA, Cpf: 

14045427953, Rg: 6.098.076, Filiação: Haruko Enokawa e Seiko Enokawa, 

data de nascimento: 11/07/1953, brasileiro(a), natural de Cambará-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$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de o referido débito ser remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ)..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LETICIA 

MOREIRA CONJIU, digitei.

Alta Floresta, 30 de janeiro de 2020

Sebastiana Alves de Souza Donizete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 15622 Nr: 610-96.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Bauer Lourenço - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERTE SANTANA - 

OAB:4.227 - MT

 Vistos etc.

Defiro o pleito de suspensão até 05/03/2020, anotando-se no sistema 

APOLO o término do prazo, devendo o processo aguardar em arquivo 

provisório.

Findo este, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 5574 Nr: 108-70.1996.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. Ferragens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 SENTENÇA Vistos etc. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente 

(12.09.2018), nos autos de recurso especial submetido à sistemática de 

julgamento repetitivo, fixou novo entendimento quanto à aplicação da 
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prescrição intercorrente em execuções fiscais, restando assim ementado 

o julgado. (...) Logo, verifica-se que desde o pedido de suspensão do 

processo pela parte exequente, em 09.10.2008 (fl. 156), transcorreu o 

prazo prescricional sem a efetiva localização de bens passíveis de 

penhora, frisando que a decisão de fls. 196/203, datada de 17.08.2015, 

desconstituiu a penhora recaindo sobre os automóveis dos sócios, 

constrição esta datada de 20.11.2000 (fl. 58), pelo que desde então 

transcorreu o lapso prescricional necessário para a decretação da 

prescrição intercorrente, não havendo qualquer outra causa suspensiva 

ou interruptiva do mesmo. Conquanto a parte exequente sustente que se 

deve respeitar a decisão proferida à fl. 196, que afastou a ocorrência da 

prescrição, cumpre assinalar que, de fato, à época da decisão, datada de 

04.12.2012, ainda não se verificava a sua incidência, que se implementou 

em 09.10.2014, contado do arquivamento do feito pleiteado pela própria 

exequente, em 09.10.2008. Em outra linha de argumentação, tem-se que a 

presente execução foi ajuizada em 12.12.1996 e, desde então, a parte 

exequente não logrou êxito em localizar bens suficientes do devedor, 

evidenciando que este não dispõe de meios para o pagamento da dívida, 

levando-se em consideração que a ação tramita há mais de 23 (vinte e 

três) anos. Em face do exposto, na forma do art. 924, V, do CPC, extingo o 

feito com resolução de mérito, em virtude da prescrição intercorrente 

reconhecida. Sem custas ou honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Escoado o prazo recursal, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 103255 Nr: 4967-70.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Eldorado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto dos Santos - 

OAB:22629/PR, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012

 Vistos etc.

Considerando que os embargos aclaratórios possuem o condão de 

modificar a decisão proferida, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

determino a intimação da parte contrária para manifestação no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48710 Nr: 715-97.2007.811.0007

 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): Janoario Neves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANOARIO NEVES DOS 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$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de o referido débito ser remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ)..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LETICIA 

MOREIRA CONJIU, digitei.

Alta Floresta, 31 de janeiro de 2020

Sebastiana Alves de Souza Donizete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90392 Nr: 4749-13.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Vieira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): D. VIEIRA SANTOS, CNPJ: 

02546562000160. 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$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de o referido débito ser remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ)..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LETICIA 

MOREIRA CONJIU, digitei.

Alta Floresta, 31 de janeiro de 2020

Sebastiana Alves de Souza Donizete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 120349 Nr: 7764-48.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Picolli Filho ME, Domingos Picolli Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656-MT

 Vistos etc.

Defiro o pleito de suspensão até 22/03/2020, anotando-se no sistema 

APOLO o término do prazo, devendo o processo aguardar em arquivo 

provisório.

Findo este, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62699 Nr: 1546-77.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. B. de Almeida & Cia Ltda, Dineia Maria dos 

Santos, Hilda Briccatti de Almeida, Fábio Bricatte de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

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

OAB:6543/MT

 Vistos etc.

Defiro o pleito de suspensão até 08/08/2020, anotando-se no sistema 

APOLO o término do prazo, devendo o processo aguardar em arquivo 

provisório.

Findo este, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 101114 Nr: 2730-63.2012.811.0007

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaivota Caça e Pesca Ltda, Amélia Dalla Costa 

Sávio, Sergio Savio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos etc.

Defiro o pleito de suspensão até 30/09/2020, anotando-se no sistema 

APOLO o término do prazo, devendo o processo aguardar em arquivo 

provisório.

Findo este, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142469 Nr: 4354-11.2016.811.0007

 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: Francisco Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 26/5/2020, às 14h10, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000389-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI (EMBARGANTE)

RAFAEL BORTOLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAUJO (EMBARGADO)

JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ARAUJO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000389-66.2020.8.11.0007 

EMBARGANTE: RAFAEL BORTOLI, JULIANA DE SOUZA FERREIRA 

BORTOLI EMBARGADO: JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ARAUJO, JANILRA 

MARIA DE ARRUDA ARAUJO Vistos, etc. Certifique-se quanto à 

(in)tempestividade da oposição dos presentes embargos no PJE. Após, 

voltem-me conclusos para análise de admissibilidade. Alta Floresta, 5 de 

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

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005210-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SANCHES OAB - MT26501/O (ADVOGADO(A))

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERIDO)

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (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 

28815496, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004029-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONATTAN GONCALVES BASTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARTA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO SERGIO ARAGAO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALANA ARAGAO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OZIEL LOBATO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO ARAGAO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANDERSON ARAGAO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ODINILSON LOBATO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ODILSON LOBATO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ODINELSON LOBATO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SUELEM SILVA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ORLANDO LOBATO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Adailson Neves Braga (REU)

ODEISE DOS SANTOS LEAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

para, em 5 dias, manifestar-se acerca das certidões negativas sob ID's 

25860249, 27562178 e 28206051, indicando, no mesmo prazo, o endereço 

atualizado de ODILSON LOBATO DOS SANTOS, OZIEL LOBATO DOS 

SANTOS e ODINILSON LOBATO DOS SANTOS, manifestando-se ainda 

acerca do possível falecimento de ADAILSON NEVES BRAGA.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39517 Nr: 4310-75.2005.811.0007

 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): TREVENICE APARECIDA MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TREVENICE APARECIDA MANOEL, Cpf: 

01710347163, Rg: 724656, casado(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$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de o referido débito ser remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ)..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LETICIA 

MOREIRA CONJIU, digitei.

Alta Floresta, 30 de janeiro de 2020

Sebastiana Alves de Souza Donizete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131843 Nr: 6147-19.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Menair dos Santos Martins Marchioro

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de habilitação de Sadi Francisco Marchioro, Erica 

Cristina Marchioro, e Débora Aparecida Marchioro, na qualidade de 

herdeiros da Autora, a qual faleceu aos 20/04/2018 (fl. 115).

Fora noticiado o falecimento da parte autora no curso do processo e bem 

como fora requerida a habilitação dos herdeiros (109/117, 128/131 e 

133/135), nos termos do artigo 687, do Novo Código de Processo Civil e do 

artigo 112 da Lei nº 8.213/91.

Oportunizada a manifestação à parte requerida, esta não se opôs ao 

pedido (fl. 138/141).É o relatório. DECIDO.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido de habilitação de Sadi 

Francisco Marchioro, Erica Cristina Marchioro, e Débora Aparecida 

Marchioro, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC.

Inexistentes ônus sucumbenciais nessa fase procedimental.

Certificado o transito em julgado, determino a retificação do pólo ativo, 

junto à capa dos autos e ao sistema Apolo.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60564 Nr: 204-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRM, LCdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano dos Santos Cezar - 

OAB:14.428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos.

Determino o desentranhamento do petitório de fls. 267/273 c/c docs. de 

274/276, vez que deverá ser instaurado o incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica pleiteado em autos apartados.

Desta feita, determino a instauração do incidente, após, conclusos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115451 Nr: 3769-27.2014.811.0007

 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): TREVENICE APARECIDA MANOEL

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TREVENICE APARECIDA MANOEL, Cpf: 

01710347163, Rg: 724656, casado(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$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de o referido débito ser remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ)..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LETICIA 

MOREIRA CONJIU, digitei.

Alta Floresta, 30 de janeiro de 2020

Sebastiana Alves de Souza Donizete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4937 Nr: 619-29.2000.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Silva & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido retro, vez que incumbe a parte autora realizar os atos 

em via administrativa.

 Intime-se a exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito.

 Decorrido tal prazo sem manifestação, remeta os autos ao arquivo, com 

baixa no relatório e sem baixa no Cartório Distribuidor, até que haja 

fluência total do prazo prescricional quinquenal.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46123 Nr: 5431-07.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olício Hélio Guiem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1-Considerando que já houve a inserção de restrição de transferência dos 

veículos encrontrados em nome da parte executada, INTIME-SE o 

exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o seu 

interesse na realização da penhora. Em caso positivo, deverá indicar o 

endereço de sua localização, bem como juntar aos autos avaliação dos 

veículos.

2- Outrossim, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, que será 

feita em gabinete, com o objetivo de obter as três últimas declarações de 

imposto de renda do executado (CPF: 458.968.361-04).

Sobrevindo declarações de imposto de renda, o processo deverá tramitar 

sob segredo de justiça daí em diante, em virtude da juntada de dados 

sigilosos da executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive, perante o Sistema Apolo.

Por fim, com a juntada das informações do sistema INFOJUD se for o caso, 

INTIME-SE à exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48147 Nr: 191-03.2007.811.0007

 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): Celso Mariano Prado

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do 

Município de Alta Floresta em desfavor de Celso Mariano Prado.

Sob as fls.72/73 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve 

o pagamento das CDA`s que ensejaram a presente demanda, bem como o 

levantamento dos valores depositados nos autos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto Posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 13 de 732



DE MÉRITO.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

 Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 42039 Nr: 2286-40.2006.811.0007

 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): Sebastião Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do 

Município de Alta Floresta em desfavor de Sebastião Gabriel.

Às fls.49/50 a exequente requereu a extinção do feito, eis que 

reconheceu a prescrição das CDA´s nº 1084, 1085, 1083 e houve o 

cancelamento da CDA n.º1086/2006 eis que fora quitado o débito pelo 

executado.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Exequente verificou a prescrição das 

CDA´s cancelamento das CDA n.º nº 1084, 1085, 1083 e a quitação da 

CDA nº1086, o processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto Posto, nos termos do artigo 924, inciso II e III, do Código de Processo 

Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

 Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 42228 Nr: 2465-71.2006.811.0007

 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): Lorenzete Bar e Sorveteria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do 

Município de Alta Floresta em desfavor de Lorenzete Bar e Sorveteria.

Sob as fls.83/85 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve 

o pagamento das CDA`s que ensejaram a presente demanda.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto Posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Outrossim, PROCEDA a Secretaria de Vara com as medidas necessárias 

para a vinculação dos valores depositados nos autos para a conta judicial 

referente a este feito. Ponderando que fora arbitrados honorários em 10 

(dez por cento) do valor da causa.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

 Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 26812 Nr: 3403-71.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinesio Ovidio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 Vistos.(...)Por fim, quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel 

urbano sob matrícula n. 10.542 junto ao Cartório do RGI desta Comarca, 

defiro o pedido da exequente/excepta e oportunizo ao 

executado/excipiente juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

prova documental de que reside no imóvel urbano cuja penhora é 

impugnada.Após, oportunizo à exequente/excepta se manifestar sobre 

tais documentos e sobre a fluência do prazo prescricional intercorrente, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Certificado o decurso dos prazos acima, 

voltem-me conclusos.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64731 Nr: 4159-70.2009.811.0007

 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): Elemar Roque Sordi

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do 

Município de Alta Floresta em desfavor de Elemar Roque Sordi.

Sob as fls.32/34 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve 

o pagamento das CDA`s que ensejaram a presente demanda, bem como o 

levantamento dos valores depositados nos autos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto Posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

 Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61701 Nr: 749-04.2009.811.0007

 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): Leonilda do Carmo de Paiva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do 

Município de Alta Floresta em desfavor de Leonilda do Carmo de Paiva.

Sob as fls. 61/62 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve 

o pagamento das CDA`s que ensejaram a presente demanda, bem como o 

levantamento dos valores depositados nos autos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.
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Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto Posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Outrossim, PROCEDA a Secretaria de Vara com as medidas necessárias 

para a vinculação dos valores depositados nos autos para a conta judicial 

referente a este feito. Após, EXPEÇA-SE alvará em favor da procuradora 

da exequente, atentando-se aos dados bancários indicados sob a fl.61.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

 Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55516 Nr: 7325-81.2007.811.0007

 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): Helena Augusta dos Santos Riva - Espólio

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do 

Município de Alta Floresta em desfavor de Helena Augusta dos Santos 

Rivas - Espólio.

À fl.47/50 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve o 

cancelamento da CDA n.º9526/2007 com fulcro no artigo 26 da Lei 

6830/80.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Exequente verificou o cancelamento 

da CDA n.º n.º9526/2007, o processo será julgado com resolução de 

mérito e sem ônus para as partes.

 Isto Posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

 Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57050 Nr: 1613-76.2008.811.0007

 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): Luiz Roberto Custódio

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...)Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública do Município de Alta Floresta em desfavor de Luiz Roberto 

Custódio.À fl.87 a exequente pugnou pela extinção das CDA´s nº 

131/2008 e 132/2008, eis que houve o pagamento com fulcro no art.924, II 

do Código de Processo Civil.Em consonância com a fl.87 ainda, a 

exequente pugnou pela penhora de ativos financeiros via BACENJUD em 

nome do executado, para satisfazer o valor do débito referente à CDA 

nº133/2008.É O RELATÓRIO. DECIDO.Pois bem. Considerando que a parte 

Exequente pugnou pela extinção das CDA´s nº 131/2008 e 132/2008, eis 

que houve o pagamento pelo executado, o processo será julgado com 

resolução de mérito. Isto Posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO no que concerne aos débitos 

relativos às CDA’s 131/2008 e 132/2008, devendo prosseguir em seus 

ulteriores termos em relação às demais CDA’s n°133/2008.Sem ônus da 

sucumbência.Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS 

NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DO 

EXECUTADO. Outrossim, determino que seja alterada a capa dos autos, 

bem como o Sistema Apolo, devendo constar o valor atualizado da 

presente execução (débito remanescente) a ser apontado pelo 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.Ademais, quanto o pedido de 

penhora de ativos financeiros via BANCEJUD em nome do executado a fim 

de assegurar cumprimento da obrigação objeto da lide.A medida postulada 

é possível, conforme expressa autorização do artigo 854 do CPC. Todavia, 

merece atenção o disposto do parágrafo 1° do citado artigo, segundo o 

qual

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52851 Nr: 4758-77.2007.811.0007

 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): João Batista Teixeira dos Santos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente 

execução fiscal e JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Isento de custas e despesas 

processuais, sendo indevida a fixação de honorários sucumbenciais, eis 

que a parte executada não se manifestou no feito.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE OS AUTOS À EXEQUENTE PARA BAIXA 

ADMINISTRATIVA DO DÉBITO, e, após, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes, eis que a demanda não está sujeita à remessa necessária 

(inciso I, §3º, art. 496, NCPC). Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119359 Nr: 7033-52.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Madeiras Paraiso do Norte LTDA 

- ME, Lucilene da Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

47, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 40 da LEF.

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

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

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

intercorrente, nos termos do § 2º do artigo 40 da LEF, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90200 Nr: 4557-80.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Silverio Moreira

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do 

Município de Alta Floresta em desfavor de José Silverio Moreira.

Sob as fls.59/61 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve 

o pagamento das CDA`s que ensejaram a presente demanda.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 
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processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto Posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

 Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108292 Nr: 3739-26.2013.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICC, FRC, RCRVC, CRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMVC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE MILTON VIEIRA CAVALCANTE, 

Cpf: 81101368187, Rg: 878.570, Filiação: Maria Vieira Cavalcante e 

Vitorino Pereira Cavalcante, data de nascimento: 11/06/1976, brasileiro(a), 

natural de Boa Vista-PA, separado(a) judicialmente, assistente de 

qualidade. 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$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de o referido débito ser remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ)..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LETICIA 

MOREIRA CONJIU, digitei.

Alta Floresta, 04 de fevereiro de 2020

Sebastiana Alves de Souza Donizete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97568 Nr: 6105-09.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionizio Francisco de Melo - Espólio, Maria 

Martins Conceição de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GUILHERME MOREIRA 

LIMA FREITAS - OAB:20808PA, EZEQUIAS MENDES MACIEL - 

OAB:16567PA, JOSÉ ALEXANDRE DOMINGUES GUIMARÃES - 

OAB:15148-A

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade do Recurso de 

Apelação sob Fls. 75/77, interposto pela Parte Exequente; II) intimar a Parte 

Executada, ora Apelada, para manifestar-se ao teor do Art. 1.010, §1º do 

CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22802 Nr: 753-51.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNdDdE-F

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade do Recurso de 

Apelação às Fls. 195/196, interposto pela Parte Exequente; II) intimar a 

Parte Executada, ora Apelada, para manifestar-se ao teor do Art. 1.010, 

§1º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000391-36.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000391-36.2020.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Ao feito deve ser mantida a atribuição de prioridade de 

tramitação já indicada junto ao sistema PJe, em virtude da presença de 

pessoa idosa no feito, conforme previsão do art. 1.048, CPC e art. 71, Lei 

10.741/03, devendo os autos receberem identificação própria. 4) Diante do 

recebimento do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, 

justificando a impossibilidade da União em participar das audiências de 

conciliação determinadas pelo Código de Processo Civil, DEIXO de 

designar a referida solenidade, prevista no art. 334, do CPC. 5) Não 

existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória, não havendo por isto os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado (art. 300, caput, do CPC). Assim sendo, 

INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de reapreciação após a 

contestação. 6) CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante 

legal, consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecer resposta, nos 

termos do artigo 183 e, ainda, com a advertência do artigo 344, todos do 

Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE ainda no mandado que, havendo 

por parte do ente público interesse em conciliação no caso em tela, este 

deverá manifestar-se em sede de preliminar de contestação. 7) Por 

oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 14 de abril de 2020, às 13h30min, ocasião em que será ouvida a parte 

autora e suas testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da intimação desta decisão (art. 357, § 4º, do CPC). 

No ponto, esclareço que, a designação precoce da audiência de instrução 

e julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se 

atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 4 de 

fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000255-39.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO PADUA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - RO9447 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA SARAIVA DE SA (REU)

K. B. D. S. S. (REU)

PAULO FELIZARDO DE SA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000255-39.2020.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA nos 

termos do art. 189, II, do CPC. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. POSTERGO a análise da tutela de urgência, consistente na 

exoneração a pensão da alimentícia após a apresentação de resposta 

pela parte requerida. Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, 
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DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14.05.2020, às 12 horas, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida no endereço indicado, 

para comparecimento à solenidade acompanhada de advogado ou 

defensor público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no 

mandado, que o prazo para contestar se dará nos termos do art. 335 e 

que os fatos aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos 

como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, do CPC. 

CONSIGNE-SE ainda no mandado, que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação, é considerado ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada 

MULTA DE 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

§8º, do art. 334, do CPC. O mandado direcionado ao Requerido deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ 

acompanhar cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de 

examinar seu conteúdo a qualquer tempo, nos termos em que determinado 

no §1º do art. 695, do CPC. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

patrono, conforme expresso no artigo 334, §3, da Lei 13.105/15. 

NOTIFIQUE-SE o Psicólogo credenciado junto ao TJ/MT, para realizar 

estudo psicossocial envolvendo o autor e o menor, para o fim de se 

verificar a existência de paternidade afetiva, encaminhando relatório 

conclusivo a este Juízo no prazo máximo de trinta (30) dias. Ciência ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 

4 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

Março de 2020, às 15:20 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002981-20.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

Março de 2020, às 15:20 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003001-11.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. DE PAULA SANTOS - ME (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (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 

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

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003001-11.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. DE PAULA SANTOS - ME (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 

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

- 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-45.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA POLACHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação dos advogados das partes requerente e 

requerida, para querendo manifestar-se nos presentes autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003121-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (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 que procedo a intimação dos advogados das partes requerente e 

requerida, para querendo manifestar-se nos presentes autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003121-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (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 que procedo a intimação dos advogados das partes requerente e 

requerida, para querendo manifestar-se nos presentes autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-12.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO OKDE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))
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DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000412-12.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:GUSTAVO OKDE 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAUL JOSE ALVES 

AMARAL, DJALMA JOSE ALVES NETO 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: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000413-94.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA ROCHA (REU)

 

PROCESSO n. 1000413-94.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JOSE GOMES DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIONE CARMO RAMOS POLO 

PASSIVO: PAULO CESAR DA ROCHA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000415-64.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERRAZ DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000415-64.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MARCIA FERRAZ 

DA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANI BETO ROSSI 

POLO PASSIVO: BANCO DAYCOVAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE SOUZA PINTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000119-81.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VALDINEI DE 

SOUZA PINTO - EPP EXECUTADO: CIELO S.A. Vistos. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o cálculo atualizado do 

débito, devendo excluir o valor correspondente aos honorários 

advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, os quais não 

são devidos. Nesse sentido, eis o Enunciado n. 97 do FONAJE: ´ 

"ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG)." Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de fevereiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE FATIMA MARQUES LAZAROTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARI ROSE ORESTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME DA CRUZ OAB - MT25994/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000024-46.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARLENE DE 

FATIMA MARQUES LAZAROTTO REQUERIDO: MARI ROSE ORESTES 

Vistos. Tendo em vista o teor da certidão acostada no Id. 27497457, 

REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 07 de maio de 2020, às 

15:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de fevereiro de 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005021-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR TURELA CARDOSO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO(A))

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (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: 1005021-72.2019.8.11.0007 REQUERENTE: LENIR TURELA 

CARDOSO DO CARMO REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. 

Inicialmente, RECEBO o pleito de emenda inicial de ID nº 26680905, por 

conseguinte, DETERMINO a retirada da visibilidade do petitório acostado no 

ID nº. 26400921, conforme preceitua a Resolução nº 03/2018 TJ-MT/TP, 

artigo 32, §4°, in verbis: “Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante 

a classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado determinará a retirada 

da visibilidade do documento ou, em se tratando de petição inicial, 

procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, caput, do CPC." 

Ante exposto, CITE-SE a parte requerida dos termos da petição inicial, bem 

como, 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. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010128-22.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INFOPLUS ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RUTH FERNANDES (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO CREMASCO OAB - SP59298 (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: 8010128-22.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: INFOPLUS 

ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - ME EXECUTADO: MARIA RUTH 

FERNANDES Vistos. Deixo de analisar o pedido de reconsideração 

formulado pela parte credora no Id nº 28460743, tendo em vista que com a 

prolação da sentença resta esgotada a função jurisdicional por ter 

operado a preclusão pro judicato. Ademais, constato que referida parte foi 

devidamente intimada para impulsionar o processo, contudo, quedou 

inerte, o que seu ensejo à extinção do processo. Assim, aguarde-se o 

trânsito em julgado da sentença e, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de fevereiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003935-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA FRATARI TAVARES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SALOMAO CASARIN OAB - MT16608/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que os embargos à execução interpostos pelo Estado de Mato 

Grosso, apresentado no ID nº 25573847, foram interpostos 

tempestivamente. Certifico ainda, que procedo a intimação da parte autora, 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre os embargos opostos. 

DANIELLE FERREIRA MARQUES Daniela Meyer de Freitas ESTAGIÁRIA 

40901

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004742-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. RABECINI - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de 

Março de 2020, às 14:20 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO KIYOSHI KINFUKU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO LUIZ DAMBROS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de 

Março de 2020, às 13:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ICCA ARTIGOS DO VESTUARIO MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAPPY LUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000281-37.2020.8.11.0007 REQUERENTE: ICCA ARTIGOS 

DO VESTUARIO MULTIMARCAS LTDA - ME REQUERIDO: HAPPY LUCK 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME Vistos. Antes de 

apreciar o pedido de antecipação de tutela, INTIME-SE a parte requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, trazendo aos 

autos comprovante do protesto, sob pena de indeferimento do inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 

30 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: 1002687-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DE ARAUJO DE MATOS 35396974893 (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

Março de 2020, às 15:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002633-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

MARLE RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (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 que procedo a intimação da parte AUTORA do inteiro teor do 

Recurso apresentado no ID nº 27607926, para querendo apresentar as 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Certifico ainda, que o recurso 

está tempestivo e a guia única de nº 13522 foi devidamente arrecadada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REINILDE BRAGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

Março de 2020, às 16:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REINILDE BRAGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 

de Março de 2020, às 16:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária 

- 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN OAB - MT25993/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte AUTORA do inteiro 

teor do Recurso apresentado no ID nº 27533183, para querendo 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Certifico ainda, 

que o recurso está tempestivo e a guia única de nº 15759 foi devidamente 

arrecadada. Alta Floresta, 3 de fevereiro de 2020 Danielle Ferreira 

Marques Daniela Meyer de Freitas Estagiária 40901

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-78.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração apresentados no ID nº 

26842525, foram interpostos tempestivamente. Certifico ainda, que 

procedo a intimação da parte autora/embargada, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos. 

DANIELA MEYER DE FREITAS ESTAGIÁRIA MATRÍCULA 40.901.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002734-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE GIRARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte REQUERIDA do 

inteiro teor do Recurso apresentado no ID nº 27531262, para querendo 

apresentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Certifico, ainda, 

que o recurso foi interposto tempestivamente e que a parte autora requer 

os benefícios da Justiça Gratuita. Daniela Meyer de Freitas Estagiária 

Matricula 40.901.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO HARTMANN OAB - SP157698 (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: 1002375-89.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ELZA GARCIA 

DA ROSA LISBOA REQUERIDO: SOLUTIONS ONE ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA Vistos. Considerando o teor da certidão retro, 

REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 07 

DE MAIO DE 2020 às 14:00 horas, cumprindo-se conforme determinado no 

despacho anterior. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de fevereiro 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE RECH DOLEYS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA TATTINI ROSA OAB - SP210738-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000427-20.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ODETE RECH 

DOLEYS DE SOUZA REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos. Retifique-se a autuação para cumprimento de 

sentença. Após, intime-se a credora para, em cinco dias, apresentar o 

cálculo atualizado do débito executado referente às astreintes e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002728-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002728-03.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDVANIO 

DAMIAO BARZON DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, 

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, ELECTROLUX DO 

BRASIL S/A Vistos. Retifique-se a autuação para cumprimento de 

sentença. Intime-se o credor novamente para, em cinco dias, manifestar 

nos autos se tem interesse no prosseguimento da execução, registrando 

que o silêncio ensejará na quitação do débito e consequente extinção da 

ação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de fevereiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-19.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BRUM DA SILVA OAB - 001.910.401-42 (REPRESENTANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (INTERESSADO)

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000418-19.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ADRIANO BRUM 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 

16:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 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 dos executados Banco Bradesco S/A e 

Posto Telefônico de Alta Floresta para, no prazo de quinze (15) dias 

corridos, efetuarem o pagamento do valor remanescente da dívida, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173699 Nr: 5788-64.2018.811.0007

 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): Lucas Luan Placidio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO JUNIO GONÇALVES 

DE MORAES - OAB:26449/O

 Certifico que procedo a intimação do Dr. Orlando Junio Gonçalves de 

Moraes, do inteiro teor do despacho de fl. 58, bem como de que foi 

revogado o ato de nomeação dativo de fl. 42 dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010403-29.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V HIDALGO BELIDO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010403-29.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GILVANI 

OLIVEIRA DA CRUZ EXECUTADO: V HIDALGO BELIDO - ME Vistos. Defiro 

o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, formulado pelo credor no Id 

nº 22419976, com o escopo de verificar acerca da existência de veículos 

registrados em nome da parte executada, o que já foi feito em gabinete, 

sendo que na consulta não foram encontrados veículos registrados, 

consoante extrato anexo. Por outro lado, indefiro o pedido de penhora do 

veículo indicado pelo exequente na referida petição, uma vez que, 

conforme extrato anexo do RENAJUD, o veículo está alienado 

fiduciariamente, de modo que o gravame impede a realização da penhora 

em razão de o bem não integrar o patrimônio do devedor. Assim, 

INTIME-SE o credor para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar no feito, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção da execução, 

nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011073-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MANOEL DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-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: 8011073-67.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MANOEL DA 

SILVA COSTA, SILVANIRA DE OLIVEIRA EXECUTADO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. INDEFIRO o pedido de condenação da 

parte executada formulado pelos credores no Id nº 25772246 em razão do 

descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, tendo em 

vista que operou a preclusão pro judicato, restando, portanto, esgotada a 

função jurisdicional. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 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: 1002485-88.2019.8.11.0007

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:

SANDRA REGINA VIEIRA DA COSTA (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: 1002485-88.2019.8.11.0007 REQUERENTE: M. J. V. B. 

CASADO - ME REQUERIDO: SANDRA REGINA VIEIRA DA COSTA Vistos. 

Analisando os autos, constato que o credor postula pela suspensão do 

feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Posto isso, DEFIRO o pedido do 

autor conforme consta no petitório ID n° 28740010 Decorrido o prazo de 

suspensão processual, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-19.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(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: 1000321-19.2020.8.11.0007 REQUERENTE: CLEIA MARIA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando a 

instalação do relógio medidor, o restabelecimento dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica da parte autora (UC nº 6/506348-2). Pois 

bem. O artigo 294 do CPC prevê que a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

conforme dicção do artigo 300 do NCPC. Compulsando o processo, 

verifico presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela 

provisória pleiteada, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deve ser 

deferida a tutela de urgência pretendida pela requerente, senão vejamos. 

A probabilidade do direito está revelada pelos documentos que instruem a 

petição inicial, através dos quais é evidenciada a verossimilhança das 

alegações da parte autora, demonstrando que a autora compareceu junto 

à concessionária de energia elétrica demonstrando que pagou duas vezes 

a mesma conta e solicitando o abatimento na conta em aberto, bem como 

requerendo a religação da energia elétrica, o que, segundo a autora, não 

foi efetuado até o presente momento, evidenciando possível falha na 

prestação do serviço. O perigo de dano é evidente, pois o fornecimento de 

energia elétrica, como dito, é serviço essencial prestado pela 

concessionária de serviço público, conforme preceitos jurisprudenciais 

que transcrevo adiante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que 

indeferiu o pedido de restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica. Incabível o corte do serviço essencial em virtude de débito 

pretérito. Súmula 196 do TJRJ. O fornecimento de energia elétrica é 

serviço essencial, o que justifica sua manutenção durante o trâmite do 

processo. O momento não é adequado para discutir a existência de débito 

que legitime eventual interrupção do serviço. Tal fato será analisado ao 

final, por meio de sentença. Presença dos requisitos para concessão da 

tutela antecipada. Estabelecimento de multa em caso de descumprimento. 

PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 00683938420148190000 RJ 

0068393-84.2014.8.19.0000, Relator: DES. PETERSON BARROSO SIMÃO, 

Data de Julgamento: 14/01/2015, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 16/01/2015 11:47). “AGRAVO. 

ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FRAUDE APURADA 

UNILATERALMENTE. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O 

fornecimento de energia elétrica é serviço essencial prestado pela 

concessionária de serviço público. 2. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica para cobrança de débitos pretéritos, em decorrência de 

suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela 

concessionária, é ilegítima, vez que existem outros meios para reaver os 

valores antigos perseguidos. 3. Recurso improvido.” (TJ-PE - AGV: 

3139335 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 12/02/2014, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2014). 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 requerida proceda, no prazo de 12 horas: 1) 1) a instalação do 

relógio medidor no endereço apresentado na petição inicial, qual seja: Av. 

Brasil, n° 428, Unidade Consumidora nº 6/506348-2; e 2) 2) o 

restabelecimento dos serviços de energia elétrica no local acima citado. O 

cumprimento a presente decisão estará condicionado a inexistência de 

débitos junto a concessionaria em nome da parte autora, salvo o débito 

discutido nos presentes autos, nos termos do artigo 128, inciso I, da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Fixo multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) para o caso de descumprimento da presente 

decisão. 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, 5 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000534-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA GONCALVES MENDONCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000534-64.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A, DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA EXECUTADO: MAIARA 

GONCALVES MENDONCA Vistos, etc. Realizada consulta, via sistema 

RENAJUD, foi constatado o registro de um veículo em nome da executada. 

Instado a manifestar, o credor requer a penhora e a remoção do bem. 

DEFIRO o pedido formulado no id nº 26073746 e, por conseguinte, 

promovo a restrição judicial do veículo, consoante extrato anexo. Desta 

feita, expeça-se mandado de penhora e remoção do veículo descrito no 

comprovante de inclusão de restrição veicular, devendo o bem penhorado 

ser depositado em poder da pessoa indicada pelo exequente, que 

assumirá o encargo de depositário fiel do bem e exercerá o ônus de 

guardar e conservar o veículo, bem como de não dispor do mesmo, sob 

pena de ser considerado depositário infiel. Frisa-se que a remoção do 

veículo e nomeação do credor como depositário fiel revelam-se medidas 

necessárias como melhor forma de satisfazer o crédito exequendo, o qual 

se arrasta sem o devido adimplemento. Deverá ainda o Sr. Oficial de 

Justiça, durante o cumprimento do mandado, se ater ao fato de que por se 

tratar de bem móvel, a propriedade se transfere com a mera tradição, 

razão pela qual, caso o bem esteja na posse de terceiros, deve ser 

aferida a real propriedade do veículo, com o escopo de evitar possível 

embargos de terceiros. Em caso de não localização do veículo sujeito à 

penhora, deverá o Oficial de Justiça, no mesmo ato, intimar a parte 

executada, a fim de indicar a localização do bem, sob pena de a 

executada praticar ato atentatório à dignidade da Justiça em caso de 

omissão, nos termos do artigo 774, V, do CPC. Efetuada a penhora, 

intimem-se as partes, constando que competirá à credora apresentar o 

cálculo atualizado do débito e a avaliação do veículo, na forma do art. 871, 

IV do CPC, e a devedora terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer 

impugnação (CPC, artigo 523, § 3º, artigo 1.005, § 5º da CNGC/MT e 

Enunciado nº 142 do FONAJE). Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010509-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. PULIDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE CRISTINA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010509-88.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: P. B. PULIDO - ME 

EXECUTADO: ADRIELE CRISTINA PEREIRA DA SILVA Vistos. INDEFIRO o 

pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado 

no Id. 25795441, uma vez que não estão configuradas as hipóteses 

previstas no artigo 50 do Código Civil. Com efeito, caso inexistam os 

requisitos legais, não pode ser desconsiderada a personalidade jurídica 

inversa para que os bens da empresa sejam alcançados pela penhora, 

por se tratar de regra excepcional e medida drástica. Neste sentido, segue 

a jurisprudência: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - 
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AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. A 

desconsideração da personalidade jurídica visa coibir prejuízo de 

terceiros, quando houver, por parte dos órgãos societários dirigentes, a 

prática de ato ilícito, abuso de poder, violação de norma estatutária, ou 

confusão patrimonial. A aplicação de tal instituto, por se tratar de medida 

excepcional, só é possível se restar comprovada cabalmente ao menos 

uma das hipóteses trazidas no bojo do art. 50 do Código Civil, razão pela 

qual deve ser mantida a decisão recorrida. (TJMG - Agravo de Instrumento 

- Cv 1.0024.06.078102-8/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 

12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/0016, publicação da súmula em 

24/05/2016) Sendo assim, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar no feito, indicando bens passíveis de constrição 

judicial. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de fevereiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003038-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003038-38.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE DE LIMA 

REQUERIDO: ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Ilegitimidade Passiva Sustenta a requerida 

ser parte ilegítima, sob o argumento de que atua de forma desintegrada 

com o BV Financeira S/A, sendo este o titular da administração dos 

financiamentos e quem, conforme documentos carreados nos autos, 

concedeu e depois retirou a concessão de financiamento. Compulsando 

os autos, verifica-se que o ato questionado pelo autor, qual seja, retirada 

da motocicleta de sua residência, segundo o mesmo, foi praticado pela 

requerida e não pela BV Financeira. Assim o autor está exercendo seu 

direito de ação contra quem acredita ser o causador do dano, que no 

presente caso é a requerida, cuja legitimidade ou não poderá ser analisa 

no mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar. b) Litisconsórcio 

Passivo Necessário Pleiteia a requerida à inclusão como litisconsórcio 

necessário da BV Financeira S/A, alegando que foi quem aprovou e 

depois voltou atrás com a concessão do financiamento do autor. 

Conforme já explanado, segundo o autor, o ato questionado foi praticado 

pela requerida e não pela BV Financeira. Assim o autor está exercendo 

seu direito de ação contra quem acredita ser o causador do dano, que no 

presente caso é a requerida, cabendo a ré o direito de ação de regresso 

se for o caso. Indefiro a preliminar. c) Impugnação da Justiça Gratuita Com 

base nos princípios da simplicidade e da economia processual, a Lei 

9.099/95 prevê em seu artigo art. 54 que o acesso ao Juizado Especial em 

primeiro grau de jurisdição independe do pagamento de custas, taxas e 

despesas, ressalvados as hipóteses elencadas no art. 55 da supracitada 

lei. Ademais, pelo holerite do autor juntado no Id nº 21460217, nota-se que 

o autor é pessoa hipossuficiente na forma da lei, e, portanto cabível os 

benefícios da justiça gratuita. Rejeito a preliminar. II – Mérito Alega o autor 

que no mês de outubro de 2018 realizou um financiamento para aquisição 

de uma motocicleta junto à requerida, sendo que na data de 31 de outubro 

de 2018 foi emitida a nota fiscal do produto, uma motocicleta CG 160 Start, 

ano 2018, modelo 2019, de cor preta, no valor de R$ 10.800,00 (dez mil e 

oitocentos reais). No dia 21 de novembro o autor assinou o contrato de 

financiamento da motocicleta e já estava em suas mãos acerca de duas 

semanas, porém, no dia 28 de novembro de 2018, funcionários da 

empresa ré se dirigiram a casa do Autor e confiscaram a sua motocicleta, 

alegando que o financiamento havia sido negado e que deveria entregar o 

produto. Por fim, sustenta que ficou abismado pela situação e em virtude 

da atitude da requerida de liberar a motocicleta e depois confiscá-la, teve 

um gasto de R$ 200,00 (duzentos reais), referente ao pagamento para 

emissão do documento CDC, conforme recibo em anexo, pleiteando 

indenização por danos morais e materiais. Em contestação (Id nº 

23345103) a ré argumenta a ausência de ilicitude, tendo em vista que foi a 

BV Financeira quem negou o financiamento do autor, sendo que a ré 

apenas negociou com o cliente a melhor forma de pagamento para a 

motocicleta que ele desejava adquirir, mas por conduta do próprio autor 

teve seu financiamento negado, importando na retirada do bem pela 

requerida, razão que não há danos morais ou materiais. Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. O autor juntou no Id nº 21459985 nota fiscal de aquisição 

da motocicleta, bem como contrato de financiamento de Id nº 21460222, 

comprovando suas alegações iniciais de que adquiriu uma motocicleta 

junto a ré por meio de financiamento. E quanto à prova do confisco do bem 

pela requerida, diante da negativa do financiamento do autor, restou 

plenamente configurada diante da própria confissão da ré ter praticado o 

ato, explanado em sua contestação de Id nº 23345103, pág. 04, vejamos: 

(...) Para a resolução do problema, reavemos a moto e efetuamos os 

devidos reparos, sendo combinado verbalmente com o Sr. José de Lima 

que a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) pagos no momento da 

emissão do CDC seria convertido para o pagamento do conserto dos 

danos por ele causados ao veículo. (Grifo nosso). (...) Note-se que a 

requerida admite a retirada do bem do autor, após a negativa da liberação 

dos valores de financiamento, e embora se considere que de fato, 

ninguém pode ter em posse um bem que não pelo qual não pagou, a forma 

de reaver o bem utilizada pela ré não é usual ou legal, já que a requerida 

não trouxe nenhum dispositivo de lei que ampare a sua conduta. A 

requerida não pode adentrar a residência do autor, ainda que com sua 

autorização, e retirar ou reaver um bem por falta de pagamento, tendo em 

vista, que tal situação se configuraria em um exercício arbitrário das 

próprias razões, conduta esta reprovável e punível pelo Código Penal. 

Ademais, o ato praticado pela ré se assemelha a um “confisco” do bem, 

conduta vedada pela própria Constituição Federal em seu artigo 150, que 

não permite que a União, Estado e Municípios o façam em matéria 

tributária, quiçá em matéria de consumidor. Denota-se que o meio legal e 

eficaz de reaver um bem por falta de pagamento é mediante ação de 

busca e apreensão, além de outros meios disponíveis ao comércio para 

inibir a prática de inadimplemento por meio de inscrição do nome do 

devedor nos cadastros de proteção ao crédito, protesto em cartório e 

também ação de cobrança. O Código de Defesa do Consumidor também 

abomina a prática abusiva de cobrança ao consumidor inadimplente, 

trazendo em seu art. 42, que o consumidor não poderá ser submetido a 

qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. De fato, o ordenamento 

jurídico vigente prevê a possibilidade de indenização por dano moral em 

casos de ofensa à honra como aconteceu com o autor. Sendo assim, 

determina o art. 186 do Código Civil, in verbis: 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. 

Mais adiante, estatui o art. 927, caput, do CC, in verbis: Art. 927. Aquele 

que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Outrossim, a requerida não conseguiu demonstrar a ocorrência 

das excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º do CDC. No presente 

caso, estamos diante de uma relação consumerista onde a 

responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral ou material, 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido 

Código. É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no 

sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser 

arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos 

danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e 

compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por 

meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de 

reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano 

sofrido. Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios 

que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se 

torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 
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5º, V, da Constituição Federal. Desta forma, fixo a indenização por dano 

moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por derradeiro, improcede 

o pleito de ressarcimento da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) 

pleiteado pelo autor, haja vista, que o montante desembolsado é inerente 

ao procedimento do financiamento almejado pelo autor. III – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

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, 5 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000705-16.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ODIRLEI 

CARLOS GONCALVES REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA Vistos etc. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide nos termos do art. 330, I, CPC. I 

– Preliminar a) Ilegitimidade passiva Rejeito a preliminar, porquanto o autor 

pode exercer seu direito de ação contra quem acredita ser o causador do 

dano, que no presente caso é a requerida, cuja legitimidade ou não poderá 

ser analisa no mérito da demanda. II – Mérito Alega o Autor que há alguns 

anos utiliza a página de internet da requerida  como comprador, e decidiu 

vender pela mesma sua bicicleta, criando então o anúncio de sua bicicleta 

Caloi Elite 2017 Tamanho 15 no valor de R$3.500,00 (Três Mil e Quinhentos 

Reais). Aduz que algumas horas após publicar o anúncio recebeu um 

e-mail do Mercado Livre comunicando que a bicicleta havia sido vendida, 

indicando endereço para envio, como sempre recebeu e-mails do Mercado 

após suas compras, não havia motivos para duvidar da veracidade da 

informação, e no dia seguinte, o requerente enviou sua bicicleta pelos 

Correios, sendo que o produto foi entregue, como indica o código de 

rastreio dos Correios. Alega que após confirmar o recebimento, o 

requerente entrou em contato com a requerida para liberarem seu 

pagamento, pois conforme sua política, o pagamento só é liberado 

mediante confirmação de recebimento pelo cliente. Então, foi nesse 

momento que a requerida informou ao requerente que não havia nenhuma 

venda em seu nome, que o e-mail que o autor recebera não era deles e 

que não poderiam fazer nada para ajudá-lo, sendo que o autor 

confeccionou um boletim de ocorrência junto a delegacia. Por fim, relata o 

autor que dias após o ocorrido, seus dados pessoais foram usados por 

duas vezes indevidamente, para aquisição de linhas telefônicas, o que 

leva a acreditar que a pessoa que enviou os e-mails de suposta fraude, 

também acessou seus dados para uso indevido, pleiteando nesta ação a 

indenização por danos materiais e morais. Em contestação (Id nº 

19458153), a requerida argumenta que o Autor foi vítima de possível 

fraude, tendo recebido e-mail falso com a nomenclatura da empresa Ré e, 

sem se atentar a todas as orientações de segurança expostas no site, 

enviou a mercadoria sem antes confirmar na plataforma do Mercado Pago 

se o valor da mercadoria estava creditado em sua conta gráfica, ou seja, 

se o comprador realmente havia efetuado o pagamento pelo produto antes 

de enviá-lo. Sustenta a requerida que em sua plataforma virtual consta a 

informação de que o modo mais seguro para efetuar transações é 

utilizando-se do site Mercado Pago, gerenciador de pagamento que 

oferece sistema de proteção ao pagamento diminuindo ainda mais o risco 

envolvido na transação. Assim, o usuário vendedor, logo após a 

realização do pagamento efetivado pelo comprador, consegue visualizar o 

crédito em sua conta no Mercado Pago e no Mercado Livre, a qual é 

acessada pelo usuário mediante o uso de login e senha pessoal e secreta. 

Somente após acessar seu cadastro e conferir a existência de crédito 

referente ao pagamento da venda realizada, é que o vendedor deve 

enviar o produto ao comprador. Alega que no site da empresa há clara 

informação quanto à esta recomendação de segurança, sendo o Autor 

como qualquer outro usuário da plataforma, aceitou os termos e 

condições, onde está expresso de forma clara, acima exposto, que 

somente deve enviar o produto após consultar sua conta Mercado Pago, e 

o valor constar como a liberar, e seu anúncio marcado como vendido, 

sendo que não há que se falar em responsabilidade civil da requerida por 

fato praticado por terceiros ou por culpa exclusiva do autor que não 

seguiu as orientações do site. Inicialmente, em relação ao site anunciante 

da requerida, é necessário esclarecer que nos contratos de compra e 

venda firmada entre usuário e anunciante em sites e jornal, não se 

enquadram no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC, haja 

vista que estas plataformas intermediadoras não fazem parte de nenhuma 

cadeia de produção ou de comércio de produtos, logo, não fazem parte da 

cadeia de consumo do CDC. As plataformas online não atuam como 

fabricante, produtora, importadora ou incorporadora de nenhum serviço 

prestado. Dessa maneira, a plataforma presta serviços exclusivos de 

intermediação e não tem qualquer relação ou vínculo com as atividades 

prestadas pelo fornecedor dos produtos ou serviços anunciados na 

plataforma virtual. O CDC prevê quais os indivíduos que participam da 

cadeia produtiva e têm, assim, o dever de reparar possíveis danos: 

fabricante, produtor, importador e o ente que realizou incorporação a um 

produto ou serviço. Estes responderão solidariamente e objetivamente 

pelos danos causados ao consumidor. Portanto, inaplicável o Código de 

Defesa do Consumidor resta prejudicada a inversão do ônus da prova em 

favor da parte autora. Em análise aos autos, o autor em sua petição inicial 

relata que há muitos anos utiliza-se do site da requerida e, na condição de 

usuário habitual dos serviços da ré, não pode o autor alegar 

desconhecimento dos procedimentos de segurança a serem adotados nas 

operações de compras e vendas pelo site. Note-se que no e-mail de 

resposta da requerida de Id nº 18433332, a empresa informa ao autor que 

os e-mails enviados por ela sempre possuem os domínios: 

@mercadolivre.com.br, @mercadopago.com.br @e.mercadolivre.com.br 

ou @e.mercadopago.com.br. E no e-mail fraudulento encaminhado para o 

a u t o r  ( I d  n º  1 8 4 3 3 3 3 0 )  c o n s t a  c o m o  d o m í n i o : 

mercadolivrevendasonlinesite@gmail.com, ou seja, nitidamente não se 

trata de um e-mail utilizado pela requerida e sendo o autor um usuário 

habitual do site da ré, deveria ter se atentado a tamanho discrepância. 

Ademais, conforme explanado pela requerida em sua contestação há 

orientação clara no site da ré, que antes de enviar um produto, deve o 

usuário vendedor através de seu login e senha confirmar na plataforma do 

Mercado Pago se o valor da mercadoria estava creditado em sua conta 

gráfica, ou seja, se o comprador realmente havia efetuado o pagamento 

pelo produto antes de enviá-lo. Neste sentido inclusive, tem sido o 

entendimento adotado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso e por outros tribunais pátrios, vejamos: EMENTA: 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR 

REJEITADA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ANÚNCIO PELA INTERNET 

(SITE DO MERCADOLIVRE.COM) – FRAUDE PERPETRADA POR 

TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS – RESPONSABILIDADE DA 

RÉ/PROVEDORA DO SITE – NÃO CONFIGURADA – CONJUNTO 

PROBATÓRIO QUE EVIDÊNCIA A CULPA CONCORRENTE ENTRE A 

RÉ/CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS E O AUTOR - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO DA RÉ/CONCESSIONÁRIA – PARCIALMENTE 

PROVIDO – RECURSO DA RÉ/PROVEDORA DO SITE – PROVIDO - 

RECURSO DO AUTOR – DESPROVIDO I - A questão da ilegitimidade 

passiva já foi decidida e afastada em sede de Recurso de Agravo de 

Instrumento de nº 92466/2013, transitada em julgado na data de 

09.04.2014. II - O conjunto probatório produzido nos Autos, verifica-se que 

a perpetuação do golpe/estelionato praticado por terceiros ocorreu pela 
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culpa concorrente entre a ré, ora primeira apelante e o autor. III - Não há 

como responsabilizar solidariamente a segunda apelante 

MercadoLivre.com, que apenas disponibilizou o espaço virtual para 

divulgação do veículo, não recebendo qualquer comissão ou mesmo 

realizado qualquer ingerência sobre a transação do autor que a realizou, 

via telefone, diretamente com o suposto vendedor. IV – Conquanto a ré, 

ora primeira apelante não tenha adotado as cautelas necessárias quanto a 

observância dos procedimentos afetos à negociação, da mesma forma 

agiu o autor, o que, como dito antes, caracterizou a culpa concorrente de 

ambos, por consequência não há de se falar em indenização por danos 

morais. (TJMT. N.U 0000553-92.2013.8.11.0007, , SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, 

Publicado no DJE 19/03/2018). EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANÚNCIO DE VENDA 

DE APARELHO CELULAR PELA INTERNET ATRAVÉS DA PLATAFORMA 

DA RÉ. Contato com o suposto comprador realizado fora do site oficial da 

requerida. Envio do produto sem verificação do efetivo pagamento junto ao 

mercado pago. Não observância aos deveres de segurança indicados no 

site da ré. Envio de e-mail com confirmação da venda com domínio falso. 

Fraude verificada. Falha na prestação dos serviços da ré não identificada. 

Falta de cautela por parte da demandante. Responsabilidade objetiva não 

configurada. Art. 14, § 3º, do CDC. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos .  Recurso  desprov ido .  (TJRS -  R INOM : 

00511670220198219000, Relator: ANA CLÁUDIA CACHAPUZ SILVA 

RAABE, SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de Publicação: 

13/09/2019). EMENTA: RECURSO INOMINADO. Anúncio de produto em 

plataforma digital - Mercado Livre Fraude E-mail enviado ao vendedor 

supostamente confirmando o pagamento do produto. Produto enviado ao 

suposto comprador antes de comprovar o crédito em sua conta do 

MercadoPago. Termos de segurança da plataforma não observados pelo 

devedor Emails falsos não configuraram risco da atividade. Impossibilidade 

de controle pela Recorrente Responsabilidade pelo dano material não 

configurada. Reforma da sentença. Recurso provido. (TJSP –– Recurso 

Inominado nº 0010988-78.2017.8.26.0198, De. Rel. Rodrigo Marcos de 

Almeida Geraldes, J. 29.05.2018). E pelo entendimento jurisprudencial, 

constata-se que a responsabilidade pelo dano decorrente do não 

pagamento do produto enviado pelo autor não pode ser imputada à 

empresa anunciante, visto que essa não participou da elaboração do 

anúncio, tampouco do contrato de compra e venda da bicicleta 

intermediada por e-mail falso. A fraude foi perpetrada por terceiros que, 

inclusive, segundo o autor também utilizou seus dados para aquisição de 

linhas telefônicas, configurando-se assim a total ausência de 

responsabilidade da requerida na situação vivenciada. Assim, a empresa 

de anúncios não pode ser responsabilizada pelos produtos ou serviços 

oferecidos pelos seus anunciantes. Deste modo, inexiste nexo causal 

entre a conduta da empresa anunciante e o dano sofrido pelo autor. 

Ressaltasse que a parte autora procurou por mera liberalidade o site da 

ré, e que nos termos de uso do site e de segurança é expresso as 

cautelas necessárias ao se comprar ou vender produtos, sendo que o 

autor não observou este regramento. Deste modo, tenho que o autor não 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos alegados nos termo dos 

art. 373, I, CPC, não restou configurada qualquer conduta nos autos com a 

presença dos elementos da responsabilidade civil que possam ser 

imputados à requerida, impondo-se a improcedência da ação. II - 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora em face do requerido, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 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, 5 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003497-40.2019.8.11.0007 REQUERENTE: DANIEL 

RAMPAZZO DA SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO Vistos. Conforme inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009, deixo de exarar o relatório. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, CPC. I – Preliminar 

a) Justificativa de não comparecimento à audiência de conciliação 

Conforme se observa nos autos, a audiência de conciliação designada 

fora devidamente cancelada, razão pela qual desnecessária a justificativa 

apresentada. II – Mérito Alega o autor que é proprietário de uma 

motocicleta Honda Biz ano 2015 cor preta placas QBF 4343, adquirida 0 

km na data de 31/03/2015, mediante nota fiscal, comprada junto a 

concessionária Honda de Alta Floresta-MT, sendo que consta junto ao 

extrato do DETRAN-MT que na data de 07/12/2017 às 4:13 da manhã, uma 

motocicleta contendo a mesma numeração de placa da moto do autor foi 

apreendida ao pátio do DETRAN de Cuiabá-MT e foi lavrado uma multa no 

valor de R$ 293,47 reais, referente a conduzir o veículo com lacre de 

identificação violado ou falso. Uma vez apreendido a motocicleta fora 

constatado que além da placa violada o número de chassi também estava 

violado e essa moto ficou apreendida. Contudo, relata o autor que foram 

lançados débitos em seu nome, equivalente estadia de pátio, 180 dias de 

pátio no DETRAN no valor de R$ 1.260 reais e a multa de R$ 293,47 reais, 

e quando recebeu a notificação da infração, se dirigiu até a delegacia de 

polícia civil e confeccionou um Boletim de Ocorrências. Sustenta que após 

várias tentativas e mediante procedimento junto a 20ª CIRETRAN de Alta 

Floresta, verificou-se a possibilidade de clonagem do veículo do autor, 

sendo-lhe baixados as cobranças de pátio e de impedimento da 

apreensão, contudo, não foi excluído a multa de R$ 293,47 reais, 

impedindo o autor de retirar o licenciamento de seu veículo, razão pela 

qual, requer autorização para retirar licenciamento, cancelamento da multa 

aplicada e indenização por danos morais. Mediante decisão de Id nº 

22591065, foi concedida a tutela de urgência ao autor, determinando ao 

requerido que proceda as medidas administrativas para a emissão do 

licenciamento anual do veículo, bem como a suspensão da multa lançada 

em nome do autor. Em contestação (Id nº 22718943) o DETRAN-MT aduz 

que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, quanto a suposta 

clonagem de seu veículo,que necessita de um procedimento administrativo 

próprio para averiguação de veículo “dublê”, assim como, o auto de 

infração retrata uma conduta devidamente tipificada no Código de Trânsito 

Brasileiro como infração de trânsito, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais. Inicialmente, observa-se que a nota fiscal 

de Id nº 22454627 indica que de fato o autor é legítimo proprietário de uma 

motocicleta Honda/BIZ 125 ES, modelo 2015/2015, de cor preta, com Placa 

QBF4343, Renavam nº 01053340963. E ao contrário do que afirma a 

autarquia requerida, foi realizado um “Laudo de Vistoria” de Id nº 

22454624 pelo próprio DETRAN na data de 09/04/2019, constando a 

seguinte observação “Esta vistoria tem como objetivo a baixa do 

impedimento. Visto que este veículo está em Alta Floresta”, sendo que o 

impedimento fora baixado no dia seguinte em 10/04/2019, conforme 

extrato de Id nº 22454620. Assim, pelos elementos colhidos nos autos, é 

presumível que a infração aplicada ao autor de conduzir o veículo com o 

lacre de identificação violado/falso, lançada em 07/12/2017, às 04:13, no 

município de Cuiabá-MT, cujo valor da multa inicial era de R$ 293,47 

(duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) não tenha 

sido praticada pelo autor. Certamente os documentos acima analisados 

corroboram com a afirmação do autor de que mesmo constatado pelo réu 

a existência de veículo clonado e que o mesmo esforçou-se para 

regularizar tal situação, confeccionando boletim de ocorrência de Id nº 

22454613, e diligenciando junto ao DETRAN para providências, cumprindo 

assim seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. O 

requerido, por sua vez, mesmo tendo constatado a existência de 

motocicleta clonada ou dublê em nome do autor, não procedeu com a 

baixa da infração no documento do veículo, impedindo o requerente de 

retirar o licenciamento obrigatório anual, causando-lhe evidente prejuízo 
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por estar (em tese) irregular com a documentação de seu veículo. Vale 

frisar que a responsabilidade civil da administração pública está prevista 

no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que acolheu a teoria objetiva 

fundada no risco administrativo, segundo a qual as pessoas jurídicas de 

direito público responderão pelos danos que seus agentes causarem a 

terceiros, sendo-lhes, contudo, assegurado o direito de regresso caso o 

agente tenha agido com dolo ou culpa, in verbis: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) § 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. Com 

efeito, a responsabilidade civil fundamentada no artigo 37, § 6º da Carta 

Magna (responsabilidade objetiva) independe da perquirição da culpa ou 

dolo (teoria do risco administrativo), bastando a demonstração da 

ocorrência do dano, da ação/omissão do Poder Público e do nexo de 

causalidade entre o dano e a conduta. É certo que a responsabilidade 

objetiva poderá ser excluída pela ocorrência de caso fortuito e de força 

maior ou diante de outras causas excludentes da responsabilidade, dentre 

elas o exercício regular do direito. Registre-se que, no caso em apreço, a 

responsabilidade da autarquia requerida advém da omissão caracterizada 

pela ausência de fiscalização dos veículos em circulação, e da cautela 

nos lançamentos de infrações em seus sistemas a pessoa errada, de 

sorte que a administração pública responde objetivamente, com base na 

teoria do risco administrativo. Neste sentido transcrevo a lição do insigne 

mestre Sergio Cavalieri Filho: “Em nosso entender, o art. 37, §6º, da 

Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo 

contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como 

omissiva. Por outro lado, o ato ilícito, na moderna sistemática da 

responsabilidade civil, não mais se apresenta sempre com o elemento 

subjetivo (culpa), tal como definido no art. 186 do Código Civil. Há, também, 

o ato ilícito em sentido lato, que se traduz na mera contrariedade entre a 

conduta e o dever jurídico imposto pela norma, sem qualquer referência ao 

elemento subjetivo ou psicológico, e que serve de fundamento para toda a 

responsabilidade objetiva, conforme ressaltamos nos itens 2.3 e 2.5. O 

Estado pratica ato ilícito não só por omissão (quando deixa de fazer o que 

tinha o dever de fazer), como também por comissão (quando faz o que 

não devia fazer), v.g., na troca de tiros da polícia com traficantes acaba 

atingindo um cidadão que passava pelo local.” (Programa de 

Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 11ª Edição, p. 297)”. E corroborando com 

o texto legal, temos as jurisprudências dos tribunais pátrios brasileiros que 

em casos semelhantes, vêm aplicando indenização por danos morais à 

vítima de veículo clonado que tem irregularmente multa cobrada em seu 

nome, vejamos: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULOS COM PLACAS 

CLONADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO. DANOS 

MORAIS AO INFRATOR. 1. Havendo indícios de que as placas do veículo 

do autor foram clonadas, o qual foi diligente em esclarecer os fatos, 

comunicando-lhes ao Detran/RS, a manutenção dos efeitos oriundos das 

infrações de trânsito cometidas por terceiros em sua CNH, com a possível 

suspensão do direito de dirigir, gera transtornos que ultrapassam a esfera 

do mero aborrecimento. Dano moral evidenciado. 2. Condutor que 

necessita de sua CNH sem registro de pontuação para exercer seu 

trabalho de motorista de transporte coletivo interurbano. 3. Autarquia 

estadual ausente do pagamento de custas processuais. Aplicação do 

disposto na Lei Estadual/RS nº 14.634/14. APELO DO Detran/RS 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - APL: 02373108520198217000, Relator: 

CARLOS ROBERTO LOFEGO CANÍBAL, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 04/12/2019). EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULO 

CLONADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Obrigação do órgão de trânsito 

de proceder a retirada dos pontos do prontuário da autora assim que 

apreendido o veículo clonado. Necessidade de acionar a Justiça. Ofensa 

ao princípio da eficiência. Dever de indenizar o prejuízo suportado. Dano 

moral configurado. Transtorno que ultrapassou o mero dissabor. Verba 

indenizatória fixada consoante os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Substituição dos caracteres alfanuméricos da placa. 

Providência que se faz necessária. Manutenção do decidido pela maioria, 

que deu provimento ao recurso da autora. Embargos infringentes não 

providos. (TJSP - AC: 00071898420118260053, Relator: SOUZA 

MEIRELLES, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de 

Publicação: 05/06/2019). Verifica-se, assim, o nexo de causalidade entre 

o dano psicológico e emocional causado ao autor e a conduta omissiva do 

requerido em mesmo após averiguação da existência de veículo clonado, 

não procedeu a baixa da infração em nome do autor. E a respeito da 

fixação do quantum indenizatório, deve o Julgador pautar-se pelo 

bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de 

acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um 

lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela 

não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em 

observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, de acordo com as ponderações supra, 

considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e pesando a 

gravidade produzida a honra do autor fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de danos morais. III – Dispositivo Ante o exposto, CONFIRMO 

A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o 

requerido a promover definitivamente o cancelamento da multa lançada no 

veículo do autor de conduzir o veículo com o lacre de identificação 

violado/falso, no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e 

quarenta e sete centavos) lançada em 07/12/2017, determinando ao 

requerido que proceda as medidas administrativas para a emissão regular 

do licenciamento anual do veículo. b) CONDENAR, o requerido a pagar ao 

autor a título de indenização por dano moral a quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), acrescidos de juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, conforme estabelecido no artigo 

1º-F, da Lei nº. 9.494/97, devidos a partir do evento danoso 07/12/2017 

(Súmula 54 STJ); e correção monetária com base no IPCA-E, devida a 

partir da data do arbitramento da sentença (Súmula 362 STJ). Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art.54 e 

55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente 

sentença. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Michelle Azevedo F. 

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, 5 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003445-44.2019.8.11.0007 REQUERENTE: APARECIDO 

RIGUER REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORE 

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 – Mérito Alega o 

autor que seu CPF foi inserido no SPC/SERASA de forma indevida pela 

requerida por uma dívida que nunca contraiu, haja vista a inexistência de 

qualquer relação jurídica entre as partes. Em contestação (Id nº 

24043967) a ré argumenta que o autor não procurou o banco para 

solucionar seu problema, não havendo obrigação da ré em comunicar 

previamente o autor acerca da inscrição de seu nome no rol de mal 

pagadores, e que se houve fraude a requerida não pode ser 

responsabilizada por conduta praticada por terceiros, razão pela qual 

inexiste dano moral. A liminar fora indeferida mediante decisão de Id nº 

22423162. In casu, pelos documentos acostados na petição inicial, é 
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notório que o autor fora negativado indevidamente pela ré, diante da 

inexistência de relação jurídica entre as partes, confirmada pela ausência 

da requerida em trazer aos autos contrato ou outro documento que 

provasse a origem legal da dívida e da restrição. Inobstante, em consulta 

atual junto ao sistema do SPC, nota-se que o nome do autor encontra-se 

restrito pela empresa requerida, por uma dívida no valor de R$ 4.536,00 

(quatro mil quinhentos e trinta e seis reais), contrato nº 

00000020027227081000, com data de inclusão em 06/07/2019 (posterior a 

esta ação). Contudo, o extrato do SPC de Id nº 22351393, juntado pelo 

autor, refere-se exatamente a mesma dívida, contento o mesmo número do 

contrato e valor, apenas com data de inclusão no órgão de restrição ao 

crédito diferente, ou seja, o nome do autor permanece negativado por uma 

dívida que não contraiu. Neste aspecto, não prospera a alegação do 

requerido de fraude ocasionada por terceiros, o que lhe isentaria de 

responsabilidade civil, porquanto a Súmula 479 do STJ é clara em 

expressar que nestes casos a responsabilidade da instituição financeira é 

objetiva: Súmula 479/STJ “As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 

Portanto, resta evidente a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, dando veracidade as alegações da petição inicial. 

Assim, a empresa requerida, não se desincumbiu de seu ônus probatório 

(art. 373 inciso II do CPC) já que a autora comprovou não possuir relação 

jurídica com o banco réu. Neste sentido, a jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se consolidou no sentido de que não 

havendo engano justificável pela requerida caracteriza-se falha na 

prestação de serviços passível de indenização, vejamos: EMENTA: 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0001696-31.2013.8.11.0003 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – 

MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – DÉBITO ADIMPLIDO – DANO MORAL IN RE IPSA - 

EMPRESA DE COBRANÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A inclusão ou manutenção indevida do nome 

do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano 

moral, o qual se opera in re ipsa. 2. Nos termos do art. 7º, § único do CDC, 

havendo multiplicidade de ofensores, todos devem responder 

solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. Tratando-se de 

danos morais decorrentes de descumprimento contratual, os juros de 

mora devem ser contabilizados a partir da citação.(TJMT. N.U 

0001696-31.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – RETIRADA 

POSTERIOR DO APONTAMENTO INDEVIDO – IRRELEVÂNCIA – DANO 

MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

1. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao 

crédito com base em dívida reconhecida como inexistente caracteriza 

dano moral “in re ipsa”, independentemente de eventual retirada do 

apontamento após a propositura da ação. 2. O arbitramento da 

indenização por danos morais exige a apreciação do estado anímico das 

partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica 

dos envolvidos e da exequibilidade, sempre com apreço pelo princípio da 

razoabilidade. (TJMT. N.U 0003437-04.2017.8.11.0024, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no 

DJE 18/12/2019) Ressalta-se ainda que o dano moral neste casos é in re 

ipsa e independe da comprovação de culpa, sendo suficiente a inscrição 

(ou manutenção) indevida do nome da consumidora em cadastro de 

proteção ao crédito bem como, a comprovada falha na prestação de 

serviços da requerida. O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente 

Código de Processo Civil para: a) CONDENAR a parte requerida a 

promover imediatamente a retirada do nome do autor dos cadastros 

restritivos ao crédito, no prazo de 48hs (quarenta e oito) horas a contar 

da intimação, diante da comprovada inexistência de relação jurídica, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). b) 

CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a 

partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (inscrição indevida). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 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, 5 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002663-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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: 1002663-71.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA 

APARECIDA RIBEIRO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. A 

parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a 

parte credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber, observando-se os dados 

bancários fornecidos pelo credor. Caso contrário, intime-se a credora 

para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, proceda-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT em caso de pendência de custas processuais. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000956-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS NERI SOBRINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (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: 1000956-05.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO, MAURO PAULO GALERA MARI EXECUTADO: ELIAS NERI 

SOBRINHO Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 
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da Lei n° 9.099/95. Analisando o processo, verifico que foram esgotadas 

as tentativas de localização de bens da devedora, razão pela qual o 

credor requer a extinção da ação e a expedição de certidão em seu favor. 

O § 4° do Art. 53 da Lei n° 9.099/95 dispõe que “Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 

53, §4º da Lei nº 9.099/95. Promovo a retirada da restrição judicial que 

recai sob o veículo, conforme extrato do Renajud anexo. DEFIRO o pedido 

de expedição de certidão de crédito, inclusive para fim de inscrição no 

serviço de proteção ao crédito –SPC/SERASA, nos termos dos 

Enunciados nº 75 e nº 76 do FONAJE. Expedida a referida certidão, 

junte-a aos autos virtuais e intime-se o credor para retirada perante a 

Secretaria da Vara. Intimem-se. Em caso de pendência de pagamento de 

custas processuais, remetam-se os autos à CAA para fim de cobrança 

após o trânsito em julgado Por fim, arquive-se o processo, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de fevereiro 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.: 183364 Nr: 4152-29.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Lelis de Oliveira - 

OAB:24524/O

 Processo n.º 4152-29.2019.811.0007

Código 183364

 VISTOS, ETC.

Por necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a audiência para 

o dia 25 de junho de 2020, às 14h00min.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Alta Floresta/MT, 16 de janeiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 187571 Nr: 6452-61.2019.811.0007

 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: Helke Jamylle Conceição Moraes Neves, Marcio 

Dassoller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Augusto de Morais, Vitor Maurício 

Braun, Ivonildo Lima Barbosa, Marcelo Antonio Krupp de Fiorentim, Ronny 

Anderson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:19968/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...). 9.Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, REJEITO 

A QUEIXA-CRIME ofertada por HELKE JAMYLLE CONCEIÇÃO MORAES 

NEVES e MARCIO DASSOLER, o que faço com fulcro nos artigos 44 e 

395, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal e, 

consequentemente, nos termos dos art. 38 do CPP, c/c art. 103 e art. 107, 

IV, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade dos querelados VINICIUS 

AUGUSTO DE MORAIS, VITOR MAURICIO BRAUN, IVONILDO LIMA 

BARBOSA, RONNY ANDERSON DA SILVA e MARCELO ANTONIO KRUPP 

DE FIORENTIM, em relação aos fatos noticiados nestes autos10.Após o 

trânsito em julgado, se nada for requerido, arquivem-se, com as baixas de 

praxe e anotações de estilo.11.P.I.C.12.Às providências.Alta Floresta/MT, 

17 de janeiro de 2020.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179223 Nr: 1921-29.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiane Quadro da Silva, Rafael Ventureli de 

Souza, José Otávio Rubens da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT, Celio Antunes de Araujo - OAB:16332/O MT

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 52/2007-CGJ, tendo em vista 

a juntada retro, impulsiono os autos as partes, para manifestação, no 

prazo de 05 dias.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005542-17.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELER DE SOUZA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE OLIVEIRA OCAMPOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005542-17.2019.8.11.0007 ELER DE SOUZA & CIA LTDA 

MARCOS DE OLIVEIRA OCAMPOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO 

do Procurador do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue um depósito identificado referente a condução do oficial de justiça. 

O recolhimento da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online – Emitir guia (informar o serviço) Diligência - 1º 

Grau - informar o número processo - próximo - preencher a guia com as 

informações do endereço a ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda 

juntar aos autos o comprovante quitado para posterior cumprimento do 

ato.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005541-32.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO (REQUERIDO)

RENATA ANDREA MARZOLA DE ANDRADE FERRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005541-32.2019.8.11.0007 HUCK & BERNARDES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO e 

outros CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do Procurador do 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Emitir guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo - preencher a guia com as informações do endereço a 

ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o 

comprovante quitado para posterior cumprimento do ato.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49865 Nr: 1854-84.2007.811.0007

 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): Laercio Ferreira de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 
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Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAERCIO FERREIRA DE BRITO, 

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 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de o referido débito ser remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ)..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LETICIA 

MOREIRA CONJIU, digitei.

Alta Floresta, 30 de janeiro de 2020

Sebastiana Alves de Souza Donizete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33908 Nr: 2913-15.2004.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Simões Limoeiro, Francisco Aparecido Soares 

Limoeiro, Zeilta Simões Limoeiro, José Carlos Simões Limoeiro, Gilmar 

Simões Limoeiro, Edinomar Simões Limoeiro, Assis Aparecido Galvão, 

Maria Helena Limoeiro da Silva, Aristides Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Soares Limoeiro - Espólio

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

de Mato Grosso - OAB:, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - 

OAB:4151/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Regina da 

Silva Souza - OAB:OAB/MT 22876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para proceder ao recolhimento das custas de emissão do 

Formal de Partilha, conforme determinado à fl. 77, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274963 Nr: 4061-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Cogal Importação & Exportação 

Ltda, Sildimar Silveira Sousa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB:8.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) PAULO 

EMÍLIO MONTEIRO MAGALHÃES(OAB/ 8.988) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322837 Nr: 14478-57.2019.811.0004

 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: Maria Madalena Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Fernandes de Moura, Eliane Resende 

dos Santos Moura

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON FERNANDES DE MOURA, Cpf: 

27366111600, Rg: 2.163.227, Filiação: Maria Nunes Moura e Antonio 

Fernandes de Moura, brasileiro(a), casado(a), agricultor e atualmente em 

local incerto e não sabido ELIANE RESENDE DOS SANTOS MOURA, Cpf: 

62996509668, brasileiro(a), casado(a), bacharel em decoração. 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

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

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

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária, em que 

Maria Madalena Ferreira, move em face de Edson Fernandes Moura, pelos 

fatos seguintes: a requerente é legítima possuidora do lote adiante 

descrito, adquiriu o referido imóvel do Sr. Gilson Ferreira da Silva, 

consoante cópias da ficha cadastral e da ficha de transferência de 

compra e venda, encartadas nestes autos, emitidas pela Associação dos 

Moradores do Bairro São José, em 14 de agosto de 1998. Cumpre 

salientar que, à época, o objeto do negócio entabulado entre as partes foi 

o lote de terras locado sob o nº15, conforme constam dos documentos 

supramencionados. Ocorre que, no mundo fático foi indicado à requerente 

um lote de terras que ficava à margem da Av. Governador Jaime Campos 

(Rodovia BR-070), como sendo o de nº15, Qda 84. Deste modo a 

requerente passou então a exercer a posse do referido local, com animus 

domini, acreditando se tratar do lote 15, visto que os lotes se encontravam 

cercados e delimitados. Nesse sentido, será elaborada descrição 

detalhada em tópico posterior, quanto a caracterização e dimensão do 

imóvel objeto desta usucapião, para que seja a regularização da situação 

supranarrada. Assim, o local é a residência da requerente desde de 1998 

até o presente momento, tendo mantido a posse mansa e passífica, por 

esses motivos e outros, ingressou a presente.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: um lote de terras no loteamento 

denominado Jardim Nova Barra em Barra do Garças-MT, no Bairro São 

José, na Qda 84.

Despacho/Decisão: VISTOS.1. CITEM-SE os Requeridos, no endereço 

declinado na inicial, e INTIMEM-SE para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 03/03/2020, às 14h15min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO), consignando as advertências legais, bem como citem-se 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos.2. Expeça-se mandado de citação pessoal para 

os confinantes (art. 246, §3º, CPC/2015). 3. Intimem-se, via postal, para 

que manifestem se têm interesse na causa os representantes da União, 

do Estado e do Município. Remetam-se cópias da inicial e documentos.4. 

Notifique-se o Ministério Público.5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §3º, CPC/2015.6. 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, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 06 de dezembro de 2019

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199128 Nr: 3194-91.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109730

 Considerando que o advogado foi intimado no dia 27/01/2020 e até a 

presente data não efetuou a devolução dos autos, impulsiono o feito para 

que este seja intimado pessoalmente para devolver os autos no prazo de 

3 (três) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308518 Nr: 7110-94.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado 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”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314824 Nr: 10473-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Vieira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado 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”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315915 Nr: 11082-72.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claúdio Pereira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Nelmar Ltda, João Evangelista 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Ferreira dos Santos - 

OAB:MT 19.832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:MT/2.091, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC - Impugnação de 

contestação - Contestar reconvenção - Recolhimento de custas em 

reconvenção.

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.

Também impulsiona-se os presentes autos e intima-se a parte Autora nos 

termos do Art. 1.222 da CNGC, para se manifestar sobre a reconvenção: 

“A reconvenção será oferecida na contestação, com a devida anotação 

no Cartório Distribuidor/Central de Cadastro, com recolhimento das custas, 

se for o caso.

 § 1º Recebida a reconvenção, o Gestor judiciário adotará as seguintes 

providências:

 I – se intempestiva, certificará e fará conclusão;

 II – se tempestiva, certificará e intimará o autor/reconvindo, na pessoa do 

advogado, para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, ouvindo-se o 

Ministério Público, se necessário.

 § 2º Se a contestação à reconvenção vier instruída com documentos e/ou 

tenham sido arguidas questões preliminares, a secretaria intimará desde 

logo o réu/reconvinte para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, os autos serão 

conclusos.

 § 3º Se a contestação da reconvenção não vier instruída com 

documentos nem tenham sido arguidas questões preliminares, os autos 

serão conclusos.”

Ainda, considerando o que dispõe o artigo acima transcrito, impulsiono o 

feito para que seja intimado o Requerido/Reconvinte para que recolha as 

custas referentes a interposição da Reconvenção, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316290 Nr: 11260-21.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Antonio M. Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado 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”.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321220 Nr: 13940-76.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domiciano de Lana Barbosa, Eliane de França Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idicelda Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERSON JALES COSTA SALES - 

OAB:3977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado 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”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189925 Nr: 10243-23.2014.811.0004

 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: Josué Fidelis de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Borges Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23.624, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 Nos termos do despacho proferido nos autos, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte requerida para apresentar alegações finais 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317176 Nr: 11756-50.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Silva Ozorio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado 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”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319570 Nr: 12861-62.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILL ALVES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19339/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270562 Nr: 1388-16.2018.811.0004

 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: Ananilha Barreira Americo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Mauricio Silveira Júnior - OAB:MT 22.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jarbas Moreira Junior - 

OAB:26929/DF, Mariana Almeida e S. Staciarini - OAB:23.840/GO, 

SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20.630

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

HERBERT DE SOUZA PENZE(OAB/MT 22475/O) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237982 Nr: 14786-98.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassyo Rezende Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

KASSYO REZENDE BARCELOS(OAB/MT 15.260) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285986 Nr: 10635-21.2018.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR MORZELLE TRANSPORTES ME, 

Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado 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”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316588 Nr: 11453-36.2019.811.0004

 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): Cristiano Garcia Ribeiro

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

SHCAIRA - OAB:MT/20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado 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”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306873 Nr: 6140-94.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Patrício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ROSA - 

OAB:77667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado 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”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220759 Nr: 3264-74.2016.811.0004

 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: Ireni Alexandrina Dias Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para se manifestar nos autos acerca da diligência negativa do 

oficial de justiça de fls. 98/99, bem como da petição da Procuradoria Geral 

do Estado encartada em fls. 92, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226758 Nr: 6939-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Antônio Balbino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Antônio Faria Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ROCHA DOURADO - 

OAB:15.076-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lazaro 

Humberto Pinto de Farias(OAB/MT 19888/O) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176007 Nr: 9883-25.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronimar de Jesus Torres Me, Ronimar de 

Jesus Torres

 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:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46943 Nr: 251-53.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filadélfia Comércio Atacadista - LTDA., Ozair 

Fernandes da Silva, Luiz Antônio Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Carlos Santos Silva Junior - OAB:MT 21.662, 

HERBERT DE SOUZA PENZE - OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos 

Santos Fernandes - OAB:22838/MT, Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:MT 22.227, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Nos termos do oficio juntado aos autos em fls. 328 do Cartório de Registro 

de Imóveis de Barra do Garças, o qual informa que não hpa registro de 

penhora na matrícula dos imóveis 46.383, 46.659, 46.387, 46.386, 46.385, 

45.912 e 33.165, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para comparecer na Secretaria e retirar o termo de penhora 

expedido nos autos em fls. 264 para proceder o registro do mesmo nas 

matrículas discriminadas. Fica fixado o prazo de 15 dias para retirada do 

termo e 30 dias para juntada das certidões averbadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167752 Nr: 10602-41.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Marisol Indústria do Vestuário Ltda, Marisol Industria 

Textil Ltda, Marisol Comércio Atacadista e Serviços de Distribuição Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. R. Comércio de Roupas Ltda Me, Evani 

Silva Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:OAB/SC 3210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 INTIME-SE o Exequente para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168089 Nr: 11059-73.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. B. de Andrade e Cia Ltda, Valdivino Batista 

de Andrade, Maria Matias Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56918, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI, do CPC, INTIME-SE a parte apelada/requerida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do §1º, art. 1.010, CPC/2015. Havendo questões preliminares arguidas em 

contrarrazões, INTIME-SE a parte apelante para, querendo, manifestar-se 

em 15 (quinze) dias a respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 240603 Nr: 16747-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. T. dos Reis e Cia Ltda - ME, Neiva Teresinha 

dos Reis, Roberto dos Reis, Alexandre dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ao considerar o disposto no artigo 835 do CPC, DEFIRO o pedido de 

consulta via sistema RENAJUD, sobre eventuais veículos localizados em 

nome da parte executada.

Ressalta-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 68497 Nr: 2001-22.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Indalécio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 Vistos em correição.

Considerando o disposto no artigo 835 do CPC, DEFIRO o pedido de 

consulta via sistema RENAJUD, sobre eventuais veículos localizados em 

nome da parte executada.

Ressalta-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, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 311434 Nr: 8737-36.2019.811.0004

 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: Edinisão Paulino Vilela, Espólio de Sebastião Pedro 

Vilela, Espólio de Nelcia Paulino Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira Vianna Neto, NEUSA MARIA 

FURIA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 8737-36.2019.811.0004 – Cód. 311434 Vistos em correição. 

Assim, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pelo 

autor. Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e despesas 

processuais, sob pena de lhe ser aplicada a penalidade do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Cumprida a providência acima ou certificado o 

respectivo decurso de prazo, retornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 326803 Nr: 1126-95.2020.811.0004

 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 Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUES DOLGLAS FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face de JACQUES DOLGLAS 

FERREIRA DE OLIVEIRA.

A parte requerente comprovou initio litis a existência do contrato das 

partes, o registro da alienação do bem junto ao órgão administrativo 

competente e a constituição da parte requerida em mora, razão pela qual 

defiro a medida liminarmente, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 

911/69.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

parte autora.

Executada a liminar, cite-se o requerido para, querendo, efetuar o 

pagamento da integralidade da dívida pendente segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, em 05 (cinco) dias, a fim de ter o bem 

restituído livre de ônus, sob pena de consolidação da propriedade e posse 

plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, ou apresentar resposta, 

sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, em 15 dias (DL 

911/69, art. 3º, §§).

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196486 Nr: 1441-02.2015.811.0004

 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: José Bernardo Filho, Welliton Bernardo de Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José da Silva, Nivaldo da Silva, Zezilda 

Bispo da Silva, Lidia Reis da Silva, Espólio de Pedro Oliveira da Silva, Analy 

Oliveira da Silva, Moisés Alves do Nascimento, Marcos Willian Silva, Elaine 

Craveiro da Luz, Zezilda Bispo da Silva, João Maria da Silva, Valdir bispo 

silva, celia bispo silva, valter bispo silva, Antônio de Oliveira da Silva, 

Antonio Bispo Silva, Osvaldo Bispo Silva, Edison Bispo Silva, José Bispo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905, GISLANE BATISTA DE CARVALHO - OAB:49065

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora, via DJE, para que recolha as 

custas para distribuição da carta precatória de citação a ser encaminhada 

à comarca de Primavera do Leste-MT, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321668 Nr: 13896-57.2019.811.0004

 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: Jefferson Luiz Mallmann Spanholi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, Michael Wanderley Mallmann Spanholi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data procedemos a intimação, em cartório, do 

representante do autor, por meio do advogado Paulo Henrique Gomes, 

para que proceda o recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 18, 00 (dezoito) reais, para cumprimento do mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318123 Nr: 12210-30.2019.811.0004

 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: Clacyone Ferreira da Silva Negrão, Melchiades Negro 

Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilson Santos Morais - 

OAB:26553/MT, Nadia Joyce M. Carvalho - OAB:26286/MT, Vanderli 

Alves Medeiros - OAB:25596 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para proceda ao 

recolhimento das custas e despesas judiciais, no prazo de 15 (quinze) 

dias , sob pena de ser aplicada a penalidade do art. 290, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324167 Nr: 15088-25.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. F. Madureira, Jerônimo da Silva Madureira

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

SHCAIRA - OAB:MT/20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 326476 Nr: 970-10.2020.811.0004

 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: Vulcabras Azaléias - CE Calçados e Art. Esportivos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubi Modas Barra Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Trentin - OAB:RS/ 45.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Analisando os autos, verifico que a pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição instruída por 

prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente, nos termos do artigo 700 do Código de Processo 

Civil.

Assim, defiro a expedição do mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do Código de 

Processo Civil, para que o(a) requerido(a) efetue o pagamento da dívida e 

de 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa, a título de honorários 

advocatícios.

 Anote-se, nesse mandado, que, caso o(a) requerido(a) o cumpra, ficará 

isento(a) de custas processuais (artigo 701, § 1º do Código de Processo 

Civil) fixados, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento no prazo 

estabelecido, majoro os honorários advocatícios a 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa.

Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, o(a) requerido(a) poderá 

oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Cite-se, na forma requerida, com as advertências legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249268 Nr: 5707-61.2017.811.0004

 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: Andréia Santos de Almeida Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças, Banco Cooperativo do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX RAFAEL HOFFLING - 

OAB:14.999/DF, ANDRESSA CALVOSO DE CARVALHO DE MENDONÇA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 34 de 732



- OAB:6173, CIZENANDO SPINDOLA DE ATAIDES JÚNIOR - OAB:37.193, 

DANIELY RODRIGUES DE CASTRO - OAB:MT 24422-O, JACQUELINE 

ROSADINE DE FREITAS LEITE60.962 - OAB:60.962, LARA CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:7.614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:427, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora e requerida, via DJE, para que 

manifestarem acerca da proposta dos honorários periciais às fls. 

1283/1288, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 256291 Nr: 10411-20.2017.811.0004

 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 José Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandra Ribeiro de Souza 

Nunes - OAB:21.708/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 Vistos etc.

Considerando que foi suscitado conflito de competência nº 

1001441-21.2020.8.11.000, determino a suspensão do presente feito até 

decisão posterior do E.TJ/MT.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 286353 Nr: 10825-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia 

Palazzo de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:17088/O, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Jambiski Pinto 

dos Santos - OAB:31694/PR, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:240943

 Vistos etc.

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

par te exequente, para querendo, manifestar-se em 05 (cinco) dias, sobre 

os embargos de declaração interpostos às fls. 117/121.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 300375 Nr: 2557-04.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia Palazzo de 

Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Jambiski Pinto dos 

Santos - OAB:31694/PR, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA 

- OAB:18294/PR, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:17088/O, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT

 (...)Desta forma, verifica-se que a decisão publicada não guarda relação 

com a decisão proferida, que de alguma forma fora publicada de forma 

diversa no DJE.A publicação equivocada da decisão levou o embargante a 

peticionar aos autos, às fls. 305/307, pleiteando a concessão de prazo 

para recolhimento das custas/taxas parceladas, e acarretou a 

apresentação de impugnação aos embargos (fls. 308/332).Verifica-se, 

assim, que sequer houve apreciação do recebimento dos embargos à 

execução no presente caso pelo juízo, sendo apenas determinado que o 

embargante manifestasse acerca de seu interesse, bem como da 

necessidade de prosseguimento do feito, conforme decisão de fl. 

303.Todavia, apesar da situação o magistrado anteriormente designado 

proferiu a seguinte decisão:“Considerando que a presente demanda trata 

de discussão de direitos privados e disponíveis, ficando a cargo das 

partes a postulação acerca das provas, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir. 

Cumpra-se.”Levando o embargante a interpor embargos de declaração 

(fls. 336/343), por não apreciação do pedido formulado acerca de 

parcelamento, bem como formulando para recebimento dos embargos à 

execução no efeito suspensivo.Pois bem, pelos fundamentos acima 

expostos, chamo o feito à ordem para anular a decisão de fl. 333, e 

consequentemente, não conhecer dos pedidos de produção de prova 

neste momento formulados, às fls. 335 e 344/355.Determino o 

cumprimento da decisão de fl. 303, notadamente, que não houve 

manifestação por parte do embargante. Por fim, não conheço dos 

embargos de declaração de fls. 336/343, opostos nos autos, uma vez que 

a decisão embargada sequer fora proferida, conforme fundamentos aqui 

expostos.Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 21 de janeiro de 2020.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212002 Nr: 10678-60.2015.811.0004

 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: Leila Maria Tavres de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaiz Alves Cavalcante de 

Albuquerque - OAB:13900B/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora, via DJE, para que manifeste 

aceca do depósito realizado às fls. 97/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183445 Nr: 5051-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Sousa Lira Neto, Francisca Alencar da 

Silva, Ana Patrícia Lira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 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. 79, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 185101 Nr: 6365-90.2014.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moinho de Trigo MabeL Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B.MORAES E FILHOS, SEBASTIÃO BATISTA 

DE MORAES FILHO, Francisco Antônio Capitão Leal e Silva, Vianei Bove 

Capitão Leal e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa Oliveira de Carvalho - 

OAB:33856/GO, Murilo Macedo Lôbo - OAB:14.615/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:35137/GO

 Autos nº 6365-90.2014.811.0004 – Cód. 185101

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de fevereiro de 2020.

 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 154273 Nr: 5878-28.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edyen Valentin Calepis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir da Silva Batista, Queila Alves Pereira 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:8767/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Larisse Alves Araújo 

- OAB:MT 14.130, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 Autos n.º 5878-28.2011.811.0004 – Cód. 154273Vistos etc.Trata-se de 

cumprimento de sentença proposta por Edyen Valentin Calepis em face de 

Valdir da Silva Batista, devidamente qualificados nos autos.À fl. 349, a 

requerente postulou pela penhora online das contas da parte executada, 

tendo sido esta deferida à fl. 351.Às fls. 355/357, há pedido do autor 

requerendo a suspensão da cobrança dos honorários advocatícios 

determinado na sentença de fls. 172/173, bem como o desbloqueio dos 

valores penhorados via bacenjud.Às fls. 363/364, a exequente requer o 

levantamento do valor penhorado e nova tentativa de penhora online até o 

montante da dívida remanescente.A decisão de fl. 366 abriu vistas ao 

Ministério Público para manifestação, tendo o parquet sido contrário ao 

pedido do executado e favorável ao pedido da exequente.Após, os autos 

vieram conclusos.É o breve relato.Fundamento e decido.Inicialmente, 

indefiro o pedido de suspensão da cobrança dos honorários advocatícios 

de sucumbência às fls. 355/357, haja vista o requerido não ser 

beneficiário da gratuidade judiciária e não ter direito, consequentemente, a 

suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.Outrossim, 

indefiro o pedido de fl. 363 e determino o desbloqueio dos valores 

constritos via bacenjud, visto que são impenhoráveis, pois oriundos de 

proventos do requerido, e encontra-se presente no rol de 

impenhorabilidade previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil:Art. 

833 São impenhoráveis: (...)IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, 

os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2º ; (...)Posto isto, intime-se a 

exequente para que requeira o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 169192 Nr: 1189-67.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora do Vale Ltda, Divino Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnolia Martins Borges

 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: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 Vistos, etc.(...) Assim, reitere-se o cumprimento do mandado no mesmo 

endereço indicado nos autos, para que seja procedida à penhora e 

avaliação dos bens que guarnecem a residência da executada suficientes 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios (art. 831, CPC), devendo recair a penhora 

somente sobre aqueles bens não considerados essenciais.Deverá o 

Oficial de Justiça descrever/relacionar os bens que encontrar. Elaborada 

a lista, a executada ou seu representante legal será nomeado depositário 

provisório de tais bens até ulterior determinação deste Juízo (artigo 836, §

§ 1.º e 2.º do CPC), intimando, na mesma oportunidade, de tudo a parte 

executada (artigo 841 CPC). Fica autorizada, desde já, ao oficial de justiça, 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC) e, se for o caso, auxílio de 

força policial. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45776 Nr: 1151-70.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Honória Varjão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de intimação, no valor de R$ 18,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, 

para emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos 

autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 58281 Nr: 1817-03.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival José de Farias

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1817-03.2006.811.0004 – Cód. 58281

Vistos, etc.

 Certifique a secretaria acerca das normativas para cumprimento da 

penhora no Registro de Imóveis, ante a recusa do Cartório de Registro de 

Imóveis de São Félix do Araguaia/MT, conforme explanado na petição de 

fl. 218/218v.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 167046 Nr: 9692-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edward Feitosa Vieira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Gomes Ferreira, Júlio César Barges de 

Rezende, Júlio César & Roberto Advogados Associados S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio César Borges de 

Rezende - OAB:8583-DF, Roberto Gomes Ferreira - OAB:11.723 - DF

 Autos nº 9692-14.2012.811.0004 – Cód. 167046

Vistos, etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Edward Feitosa Vieira 

Monteiro em face de Roberto Gomes Ferreira e outros.

Às fls. 531/532, o feito fora sentenciado, sendo declarado quitada a 

obrigação pelos executados, e extinto o cumprimento de sentença. Foi 

determinado, ainda, a liberação do valor remanescente no valor de R$ 

3.173,61 (três mil, cento e setenta e três reais e sessenta e um centavos) 

em favor do exequente e o desbloqueio dos demais valores que 

permaneciam bloqueados na conta do executado.

À fl. 550, o exequente pugnou pela aplicação de multa diária no valor de 

R$ 600,00 (seiscentos reais) em desfavor da Instituição Bancária Caixa 

Econômica Federal, pela demora em desbloquear os valores da conta do 

executado, conforme determinado na sentença de fls. 531/532.

Após, os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Previamente análise do pedido retro, cumpre salientar que o artigo 537 do 

Código de Processo Civil leciona que:

“A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na 

fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 

execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que 

se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Posto isto, indefiro o pedido de fl. 555, visto que não há como arbitrar 
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multa diária em momento posterior ao cumprimento da obrigação e ainda, 

por não ser a Caixa Econômica Federal parte no processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Barra do Garças/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216217 Nr: 595-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Rafael Wiezzer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Andrade Faria 

Wiezzer - OAB:27021, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB:20.635/O, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 595-48.2016.811.0004, 

Protocolo 216217, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174158 Nr: 7469-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Faria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrade de Souza e Costa Andrade Ltda - ME, 

Djanira Santos da Costa Andrade, Gessy Andrade de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874, João Paulo Sousa Ribeiro - 

OAB:MT 15.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para manifestação sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de 

fls. 383/384, no prazo de 05 ( cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325201 Nr: 301-54.2020.811.0004

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGA, NGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 Diante do exposto, aplico ao faltoso advogado, com esteio no regramento 

normativo acima citado, multa de 05 (cinco) salários mínimos de referência 

pela sua desídia na representação de seu cliente com o abandono da 

causa.Com vistas à evitar futura alegação de violação ao devido processo 

legal, permito ao referido penalizado o prazo de 05 (cinco) dias para 

manifestar-se.Determino que seja cópia da decisão com a certidão de sua 

preclusão encaminhada à Procuradoria da Fazenda Estadual, para que 

seja inscrita a multa como dívida ativa do Estado. Oficie-se ao Tribunal de 

Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB para que 

proceda à apuração de falta disciplinar do referido causídico.Nomeio a 

Defensoria Pública Estadual para patrocinar os interesses das 

adolescentes no presente caso.(...) Analisando os autos, verifica-se que 

a u s e n t e  e n c o n t r a - s e  o  e s t u d o  p s i c o s s o c i a l  j á 

determinado.DELIBERAÇÕESAo final, pelo MM. Juiz foi deliberado o 

seguinte: “Aguarde-se a realização do estudo psicossocial já determinado 

em carta precatória e, após, vista dos autos às partes para apresentação 

de memoriais escritos em alegações finais.Cumpra-se a decisão constante 

na presente ata, em relação ao faltoso causídico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182018 Nr: 3810-03.2014.811.0004

 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: MdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

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

Souza - Defensor Público - OAB:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de assinar e retirar o o Termo de Guarda expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311934 Nr: 8999-83.2019.811.0004

 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: AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de assinar e retirar o o Termo de Guarda expedido nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98846 Nr: 3855-46.2010.811.0004

 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: SPdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAIME RODRIGUES 

NETTO, para devolução dos autos nº 3855-46.2010.811.0004, Protocolo 

98846, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226944 Nr: 7029-53.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concar Comércio de Combustiveis Ltda, Lilian 

Maria dos Santos Ragiotto, José Tontin dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 SENTENÇA

 Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo Fazenda Pública 

Estadual em face Concar Comércio de Combustíveis Ltda e outros.
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A fls. 53, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidão de dívida ativa contraída pelos 

executados, em razão destes terem satisfeito voluntariamente a obrigação 

pela via administrativa junto à Fazenda Pública Estadual, o que enseja a 

dispensa do procedimento judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

Assim, a legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo 

ao juiz a extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal 

regulamenta, pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, julgo extinto o processo de execução, nos termos do 

art. 924, II, do CPC.

Com custas ao executado.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, 

arquivem-se com as anotações de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 28 de novembro de 2019.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281869 Nr: 8217-13.2018.811.0004

 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: Sebastião Mendes Moreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a perda 

superveniente do interesse processual.Custas e honorários de 10% do 

valor da causa a serem pagos pelo embargado, uma vez que deu causa 

aos embargos de terceiro, tendo a desistência ocorrido em momento 

posterior à oposição (CPC, art. 85, § 10).Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

costume.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Barra do 

Garças/MT, 28 de janeiro de 2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283845 Nr: 9374-21.2018.811.0004

 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: José Adilson Fernandes da Silva, Ana Paula Oliveira 

Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a perda 

superveniente do interesse processual.Custas e honorários de 10% do 

valor da causa a serem pagos pelo embargado, uma vez que deu causa 

aos embargos de terceiro, tendo a desistência ocorrido em momento 

posterior à oposição (CPC, art. 85, § 10).Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

costume.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Barra do 

Garças/MT, 28 de janeiro de 2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 15991 Nr: 237-79.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. P. de Souza - Me, Sebastião Mendes 

Moreira, SANDRA MARIA MOURA CAMPOS, Maria dos Anjos Feitoza, José 

Adilson Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO 

GOMIDE - OAB:23337/MT, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, 

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT, DILERMANDO 

VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Autos: 237-79.1999.811.0004 – Código: 15991

Vistos.

A fls. 289/294, a executada Sandra Maria Moura Campos apresentou 

exceção de pré-executividade, em que, em síntese, sustenta a 

ilegitimidade passiva e a prescrição do crédito tributário.

 Resposta pelo exequente a fls. 305/309.

É o relatório.

No que tange à ilegitimidade passiva de Sandra Maria Moura Campos, 

verifica-se que a excipiente não consta da CDA como corresponsável, o 

que é indispensável para a sua inclusão no polo passivo e a consequente 

citação. Ademais, para o redirecionamento da execução, é necessária a 

demonstração de responsabilidade tributária da excipiente, o que também 

não ocorreu.

Portanto, tendo em vista que a excipiente não consta como 

corresponsável da CDA e que não houve a demonstração de sua 

responsabilidade tributária para o redirecionamento da execução, a 

ilegitimidade passiva de Sandra Maria Moura Campos deve ser 

reconhecida.

Quanto à alegação de prescrição do crédito, mesmo antes da alteração do 

inciso I do artigo 174 do CTN, pela LC nº 118, de 2005, o qual previa a 

interrupção da prescrição pela citação pessoal do devedor, não há de se 

falar em prescrição.

Isso porque, conforme CDA acostada na inicial, o crédito foi constituído em 

28/12/1998 e a citação dos devedores constantes da certidão ocorreu em 

14/12/1999 (fls. 10), por AR, referente à Fidelis Geovaldo Pires de Souza, 

e de F. G. P de Souza, em 03/06/2003, por comparecimento espontâneo 

nos autos.

 1. Ante o exposto, acolho parcialmente a pretensão em exceção de 

pré-executividade tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva de 

Sandra Maria Moura Campos.

2. Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios em 10% 

do valor da execução.

3. Inerte a parte exequente no prazo legal, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102761 Nr: 7765-81.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de 

Serviços de Sáude

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de nº 7765-81.2010.811.0004 – Código 102761

VISTOS.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 698 expedindo a devida 

Requisição de Pequeno Valor em favor de Anderson Adiel Postal, 

conforme petição de fls. 734.

 Após, mantenham-se os autos em arquivo provisório até a confirmação 

de quitação.

 Com a quitação, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 Às providências.

 Barra do Garças-MT, 28 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 24266 Nr: 542-92.2001.811.0004

 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 de Campo Grande - MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE MACEDO OLIVEIRA, Braulio 

Cassol, Pedro Simon Barbosa, CARLOS ROGÉRIO BARBOSA, Davi 

Tenório de Oliveira, FELICÍSSIMO DO ESPÍRITO SANTO NETO, Saturnino 

Dutra Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:GO 12.415, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 Vistos.

1. Acerca do pedido de fls. 699/700, indefiro, porque a cônjuge do 

executado foi intimada em 07/01/2002. Deste modo, possui plena ciência 

da constrição do bem e, inclusive, opôs embargos de terceiro para a 

defesa de seus interesses.

2. Cumpra-se o item 5 da decisão de fls. 698.

3. Certifique-se quanto à avaliação do bem imóvel, nos termos requeridos 

no item 'c' de fls. 722.

4. Desentranhe-se a peça de fls. 701/702, pois é estranha ao objeto dos 

autos.

5. Após, vista ao MP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274040 Nr: 3567-20.2018.811.0004

 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: ADELINA DUTRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:GO 12.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 3567-20.2018.811.0004 – Código: 274040

SENTENÇA

Trata-se de embargos de terceiro opostos por Adelina Dutra Barbosa em 

face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que pleiteia a 

cessação da constrição de sua meação sobre bem imóvel, realizada nos 

autos de cumprimento de sentença de ação civil pública movida em 

desfavor de seu cônjuge, Pedro Simon Barbosa.

Em contestação, resumidamente, o embargado reconhece o direito à 

meação da embargante sobre o imóvel penhorado, devendo, com isso, ser 

preservada a metade do produto obtido em eventual alienação judicial.

É o relatório.

A questão que versam os autos não demanda dilação probatória, já que 

deve ser dirimida pela prova documental encontradiça nos autos, 

aplicando-se a regra do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Sem maior delonga, o ordenamento jurídico brasileiro assegura o direito à 

meação do cônjuge. Dessa forma, em razão de a embargante não 

responder conjuntamente com Pedro Simon Barbosa os termos da ação 

civil pública, a sua meação deve ser preservada.

Sendo assim, tendo em vista que o imóvel constrito é bem indivisível e 

considerando o direito à meação da embargante, será reservada a esta a 

metade do produto do bem imóvel em eventual alienação judicial.

Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, julgo procedentes os 

pedidos em embargos de terceiro opostos por Adelina Dutra Barbosa em 

face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de modo que 

reconheço o direito à meação da embargante sobre o bem penhorado.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Traslade cópia desta sentença aos autos principais.

Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 29 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 23092 Nr: 560-16.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Nelmar Ltda, Amarizete Pereira 

Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:MT/2.091, JURIVÊ RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:8607/GO

 Sendo assim, por sentença, homologo a avaliação realizada a fls. 

116/176, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941, para incorporar ao 

patrimônio do expropriante, Município de Barra do Garças, as áreas 

restantes descritas no Decreto Municipal nº 2.147/01.Diante da prévia 

imissão na posse, deverá o ente expropriante pagar, aos expropriados, 

juros compensatórios contados da data da efetiva imissão na posse, 

sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público 

e o valor do bem ora fixado, nos termos do Artigo 15-A do Decreto-Lei nº 

3.365/1941 e do precedente do STF (Plenário. ADI 2332/DF, Rel. Min. 

Roberto Barroso, julgado em 17/5/2018).Expeça-se mandado de imissão 

de posse definitiva em favor do autor para que realize as inscrições 

pertinentes nas matrículas dos imóveis.Expeçam-se editais, nos termos do 

artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.Os valores deverão ser depositados 

em juízo para observância do artigo 34 do Decreto-Lei.Condeno o autor ao 

pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% (cinco por 

cento) do valor da diferença de cada imóvel, se houver (Art. 27, §1º do 

DEL nº 3.365/41).Sentença sujeita a remessa necessária.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 30 de janeiro de 

2020.Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214926 Nr: 12413-31.2015.811.0004

 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): Camilla Souza Farias, Anita Terezinha Pires 

Machado, Agenor Bezerra Maia, Roberto Ângelo de Farias, Marcelo 

Chiavagatti Francisquelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Ademar José Paula da Silva - OAB:16068-MT, 

Antônio Alves de Sousa Filho - OAB:GO 12.415, Claudia Pereira dos 

Santos Neves - OAB:MT 20.056, FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS 

- OAB:45869/DF, FELIPE TERRA CYRINEU - OAB:MT 20416, Fernando 

Saldanha Farias - OAB:15512/MT, Joaquim Rocha Dourado - 

OAB:MT 15.076-A, MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA - 

OAB:18970/O, RODRIGO TERRA CIRINEU - OAB:MT 16169

 PROCESSO N º 12413-31.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 214926

 Vistos.

Trata-se de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, em face de Camilla 

Souza Farias e outros.

Alega o Parquet, em apertada síntese, a existência de diversos servidores 

“fantasmas” nomeados na administração pública municipal, visando à 

condenação dos respectivos réus nas sanções do art. 12 da Lei n. 

8.429/92.

A fls. 679 a ré Camila Souza Farias pugnou pela disponibilização do seu 

veículo constrito para que possa dar prosseguimento no procedimento 

administrativo junta à seguradora, uma vez que o seu veículo teria sofrido 

“perda total” em decorrência de acidente.

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento da baixa da 

restrição realizada no veículo de propriedade da ré Camila Souza Farias 

sob a condição de ser realizado o depósito da indenização diretamente 

pela seguradora em juízo.

 Assim, considerando que a fls. 992/997 a requerida juntou comprovante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 39 de 732



do depósito judicial no valor de R$ 39.743,72 (trinta e nove mil, setecentos 

e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), nos termos da planilha 

apresentada pelo Ministério Público, fls. 767, que limitou os valores 

máximos de cada réu na presente ação, procedo à baixa no sistema 

Renajud do veículo Chevrolet/Onix 1.0, placa OBK-0923, Renavam 

00527761494.

E ainda, oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças 

para que proceda com a baixa da penhora do imóvel em nome da Sra. 

Camila Souza Farias, bem como, expeça-se alvará de levantamento dos 

valores bloqueados a fls. 301 (R$ 5.939,30 + R$ 64,31) em favor da ré, 

conforme petição de fls. 992.

Ressalta-se que a quantia de R$ 39.743,72 ficará depositada em juízo 

para fins de garantir eventual execução, permanecendo indisponível até o 

julgamento final dos presentes autos. Caso a requerida seja absolvida 

será restituída dos valores.

 Após, diga o Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 30 de janeiro de 2020.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244873 Nr: 2686-77.2017.811.0004

 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: Banco BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Realsi Roberto Citadella - 

OAB:47925/SP

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Autos: 2686-77.2017.811.0004 – Código: 244873

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração em que se busca pronunciamento 

judicial em face de obscuridade 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.

Assim, não estão presentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois 

conclusão contrária aos interesses da parte não configura obscuridade 

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, 30 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282697 Nr: 8704-80.2018.811.0004

 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: Sérgio Eduardo Silvério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Wanderlei 

Farias Santos, Zózimo Wellington Chaparral Ferreira, Keila Christina Araújo 

de Carvalho, João Barbosa Silva, Emerson Coelho de Souza, Clezia 

Campos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLS ANTÔNIO MECENA 

DE OLIVEIRA - OAB:13.558, LARISSA ALVES CANEDO - OAB:22.542, 

LEONARDO ANDRÉ DA MATA - OAB:9126, Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para no prazo de 15 ( quinze) à parte 

requerida CONTRARRAZOAR o recurso de apelação juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 326967 Nr: 1235-12.2020.811.0004

 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: Antônio Raildo Peres de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sefaz - Secretaria da Fazenda Estadual de 

Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - 

OAB:OAB/MT 6.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se mandado de segurança preventivo impetrado por Antônio Raildo 

Peres de Sousa, em face de Secretaria da Fazenda Estadual de Barra do 

Garças/MT.

Alega o autor, em resumo, que pretende transportar semoventes entre 

imóveis de sua propriedade situados em estados diferentes da federação.

 Diante disso, alega ter justo receio de ser coagido a recolher, 

indevidamente, o ICMS.

Diante do quadro fático, requer o autor a concessão de medida liminar 

preventiva para transportar o gado para outro estado da federação.

É o relatório.

Extrai-se da petição inicial que o autor imputa o ato coator à Secretaria de 

Fazenda do Estado de Barra do Garças.

Entretanto, é autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática 

do ato impugnado, em outras palavras, o impetrado é a pessoa física, 

autoridade, e não a pessoa jurídica ou o órgão a que pertencente e ao 

qual o ato é imputado em razão do ofício.

Ainda, deve-se observar que a autoridade coatora, para figurar no polo 

passiva da presente ação, é a pessoa que tem poderes para corrigir a 

ilegalidade impugnada.

Dessa forma, fortes nesses argumentos, oportuniza-se a parte autora 

emendar a petição inicial, indicando a autoridade tida como coatora, 

inclusive para fins de fixação de competência. Anota-se o prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 60089 Nr: 3270-33.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo José Alves, Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se se houve pagamento.

Após, intimem-se as partes.

Nada requerido em 05 (cinco) dias, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244167 Nr: 2193-03.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REALSI ROBERTO CITADELLA 

- OAB:47925

 Autos: 2193-03.2017.811.0004 – Código: 244167

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração em que se busca pronunciamento 

judicial em face de obscuridade na sentença prolatada.
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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.

Assim, não estão presentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois 

conclusão contrária aos interesses da parte não configura obscuridade 

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, 30 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246513 Nr: 3869-83.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, 

Arihudson Silva Neves, Cláudio Salles Picchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Dias Figueira - 

OAB:171672/SP, Jose Missali Neto - OAB:272.789, Lizandra Sobreira 

Romanelli - OAB:OAB/SP 264.532, LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - 

OAB:224.962/SP

 Vistos.

Postergo a análise da exceção de pré-executividade de fl. 55, visto que as 

procurações (fl. 58) não estão assinadas pelos executados.

Assim, intimem-se os executados para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar 

as irregularidades apresentadas, sob pena de indeferimento do pedido 

retro.

Com a manifestação ou decorrido o prazo, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 326556 Nr: 985-76.2020.811.0004

 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: Ideny Aparecida de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise a presente demanda, percebe-se que a requerente busca 

reposição de perdas e vencimentos por tempo estipulado na peça inicial, 

contudo, não houve a especificação do valor da reposição pleiteada, 

sendo o valor da causa atribuído de maneira genérica.

 Posto isso, com fulcro no art. 321 e 322 do CPC, faculto a parte autora 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a peça inicial, sob pena de 

indeferimento da exordial, determinando o montante almejado relativo às 

perdas e vencimentos pretendidos, bem como adequar o valor da causa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 326559 Nr: 987-46.2020.811.0004

 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: Cacilda Maria Louro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise a presente demanda, percebe-se que a requerente busca 

reposição de perdas e vencimentos por tempo estipulado na peça inicial, 

contudo, não houve a especificação do valor da reposição pleiteada, 

sendo o valor da causa atribuído de maneira genérica.

 Posto isso, com fulcro no art. 321 e 322 do CPC, faculto a parte autora 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a peça inicial, sob pena de 

indeferimento da exordial, determinando o montante almejado relativo às 

perdas e vencimentos pretendidos, bem como adequar o valor da causa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180304 Nr: 2248-56.2014.811.0004

 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: Silvio Artulino Soares

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Denaíne de Assis Fontolan - 

OAB:255944/SP, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, Vinicius 

de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a petição de fls. 272/273, observa-se que o INSS não está 

cumprindo com a tutela concedida no procedimento, cessando o 

pagamento de aposentadoria por invalidez à parte autora, contudo os 

efeitos da tutela de urgência devem perdurar por todo o decorrer do 

processo, inclusive enquanto estiver em sede de recurso.

 Posto isso, intime-se a parte requerida para cumprir com o determinado na 

tutela concedida a fls. 141/142.

Após, remetam-se os autos para o TJMT, para apreciação do recurso 

interposto.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 35307 Nr: 547-46.2003.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Alaor Sampaio dos Santos, Maria Conceição Braga dos 

Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO INSS - 

OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que já existe decisão determinando o pagamento do valor 

remanescente para a advogada da parte autora, cumpra-se a decisão de 

fls. 370.

 Insta ressaltar que a correção monetária é realizada no momento do 

efetivo pagamento ao credor, de acordo com o art. 100, §1° da 

Constituição Federal. Ou seja, não cabe às partes atualizarem o valor do 

requisitório, devendo a serventia providenciar a regular atualização junto 

ao sistema próprio do TJMT.

Após, mantenham-se os autos em arquivo provisório até a confirmação de 

quitação.

 Com a quitação, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156579 Nr: 8888-80.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Ribeiro da Silva, Sinira de Freitas Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 
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Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

Daniel Marcelo Alves Casella - OAB:13618 B, DILERMANDO VILELA 

GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 

7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 Vistos.

Tendo em vista as decisões tanto do TJMT quanto do STJ, as quais 

denegaram so recursos interpostos, dê ciência as partes das referidas 

decisões.

 Após, remetam-se os autos ao arquivo.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 308629 Nr: 7170-67.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerâmica Primavera Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Vilela Torres - 

OAB:GO0039048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com esteio no art. 5º, inciso LXXIV da CRFB/88, por ora, 

indefiro a gratuidade da justiça.Sem prejuízo, oportunizo à parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito documentos que comprovem a 

necessidade do benefício ou recolha custas e taxas judiciais no mesmo 

prazo, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 23 de janeiro de 2020.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 33588 Nr: 320-56.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruy Massid Hamidah Ramos, Faruk Antônio 

Hamidah Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, 

Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971, Raul Darci Dolzan - 

OAB:MT 2.496-B

 Diante do exposto, não acolho a manifestação apresentada a fls. 

290/296, pois manifestamente intempestiva, não se enquadrando nas 

hipóteses do § 11 do art. 525 do CPC.Expeça-se alvará de levantamento 

do valor penhorado a fls. 281/282.Intime-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 24 de janeiro de 2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197304 Nr: 2063-81.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fama Moto Peças Ltda, Vaniuda Inácio de 

Carvalho Fernandes, Elismar Machado Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - 

OAB:15.250

 1. Ante o exposto, não acolho a pretensão manifestada em exceção de 

pré-execuitividade.2. Condeno o excipiente ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% do valor da execução.3. Inerte a parte exequente no 

prazo legal, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 24 de janeiro de 

2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268272 Nr: 18231-90.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benones Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KANANDA ALVES RODRIGUES 

- OAB:24.884

 Vistos.

Manifeste-se o executado acerca da petição retro, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270291 Nr: 1202-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Martins de Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Águas de 

Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Pereira 

Rodrigues Alves - OAB:243012/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:154132, MELLIZA MARQUES CIRONE - OAB:24.971-A/MT

 Vistos.

Oportunizo a manifestação da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do parecer ministerial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286477 Nr: 10891-61.2018.811.0004

 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: Sérgio Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Wilson 

Vilela Medeiros Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Luiz Esteves - 

OAB:MT-22.330, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nohana Moraes de Oliveira - 

OAB:GO 47.203

 Autos: 10891-61.2018.811.0004 – Código: 286477

Vistos.

Trata-se de ação proposta por Sergio Alves dos Santos em face do 

Município de Barra do Garças e Wilson Vilela Medeiros Filho, em que 

pleiteia indenização por danos decorrentes de erro médico.

O Município de Barra do Garças apresentou contestação a fls. 91/96 pelo 

e Wilson Vilela Medeiros Filho, a fls. 127/158.

É o relatório.

As preliminares arguidas pelo demandado Wilson Vilela Medeiros Filho 

confundem-se com o mérito da causa, de modo que desta forma serão 

analisadas no momento oportuno.

Apesar de não levantada a questão pelos contestantes, de ofício, 

reconhece-se a ilegitimidade passiva de Wilson Vilela Medeiros Filho. Isso 

porque decidiu o STF, em repercussão geral, que “a teor do disposto no 

art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por 

agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de 

direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a 

ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa” (STF. Plenário. RE 1027633/SP, 

Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019).

Dessa forma, tratando-se o vertente caso de ação por danos causados 

por agente público, fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição 

Federal, Wilson Vilela Medeiros Filho é ilegítimo para responder a ação, 

devendo ser excluído do polo passivo.

Sendo assim, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, 

declaro o feito saneado.

No prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se as partes quanto à produção 

de outras provas, indicando a pertinência e o objetivo de sua realização, 

sob pena de preclusão, sem prejuízo de imediato julgamento.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 31 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 2674 Nr: 117-85.1989.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Sucessor do Banco Bemat 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Afonso Pereira Inêz de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT, NATÁLIA MARIA P. DOS SANTOS - OAB:50, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira de Arbués 

Filho - OAB:MT 2735-A

 CÓDIGO 2674

Vistos.

Remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas de praxe.

Barra do Garças/MT, 31 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 326554 Nr: 983-09.2020.811.0004

 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: Vania Pereira de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise a presente demanda, percebe-se que a requerente busca 

reposição de perdas e vencimentos por tempo estipulado na peça inicial, 

contudo, não houve a especificação do valor da reposição pleiteada, 

sendo o valor da causa atribuído de maneira genérica.

 Posto isso, com fulcro no art. 321 e 322 do CPC, faculto a parte autora 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a peça inicial, sob pena de 

indeferimento da exordial, determinando o montante almejado relativo às 

perdas e vencimentos pretendidos, bem como adequar o valor da causa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 326555 Nr: 984-91.2020.811.0004

 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: Elza Gomes dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise a presente demanda, percebe-se que a requerente busca 

reposição de perdas e vencimentos por tempo estipulado na peça inicial, 

contudo, não houve a especificação do valor da reposição pleiteada, 

sendo o valor da causa atribuído de maneira genérica.

 Posto isso, com fulcro no art. 321 e 322 do CPC, faculto a parte autora 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a peça inicial, sob pena de 

indeferimento da exordial, determinando o montante almejado relativo às 

perdas e vencimentos pretendidos, bem como adequar o valor da causa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 326558 Nr: 986-61.2020.811.0004

 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: Aldacy Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise a presente demanda, percebe-se que a requerente busca 

reposição de perdas e vencimentos por tempo estipulado na peça inicial, 

contudo, não houve a especificação do valor da reposição pleiteada, 

sendo o valor da causa atribuído de maneira genérica.

 Posto isso, com fulcro no art. 321 e 322 do CPC, faculto a parte autora 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a peça inicial, sob pena de 

indeferimento da exordial, determinando o montante almejado relativo às 

perdas e vencimentos pretendidos, bem como adequar o valor da causa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 326560 Nr: 988-31.2020.811.0004

 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: Luana Maria Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise a presente demanda, percebe-se que a requerente busca 

reposição de perdas e vencimentos por tempo estipulado na peça inicial, 

contudo, não houve a especificação do valor da reposição pleiteada, 

sendo o valor da causa atribuído de maneira genérica.

 Posto isso, com fulcro no art. 321 e 322 do CPC, faculto a parte autora 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a peça inicial, sob pena de 

indeferimento da exordial, determinando o montante almejado relativo às 

perdas e vencimentos pretendidos, bem como adequar o valor da causa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 326561 Nr: 989-16.2020.811.0004

 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: Rosemeire Vicente dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise a presente demanda, percebe-se que a requerente busca 

reposição de perdas e vencimentos por tempo estipulado na peça inicial, 

contudo, não houve a especificação do valor da reposição pleiteada, 

sendo o valor da causa atribuído de maneira genérica.

 Posto isso, com fulcro no art. 321 e 322 do CPC, faculto a parte autora 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a peça inicial, sob pena de 

indeferimento da exordial, determinando o montante almejado relativo às 

perdas e vencimentos pretendidos, bem como adequar o valor da causa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 326562 Nr: 990-98.2020.811.0004

 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: Israelita Francisca Veloso Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise a presente demanda, percebe-se que a requerente busca 

reposição de perdas e vencimentos por tempo estipulado na peça inicial, 

contudo, não houve a especificação do valor da reposição pleiteada, 

sendo o valor da causa atribuído de maneira genérica.

 Posto isso, com fulcro no art. 321 e 322 do CPC, faculto a parte autora 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a peça inicial, sob pena de 

indeferimento da exordial, determinando o montante almejado relativo às 

perdas e vencimentos pretendidos, bem como adequar o valor da causa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 20892 Nr: 357-88.2000.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonzaga Nery & Gonzaga Ltda, Laudiceia 

Gonzaga Nery, Paulo Gonzaga Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Borges Santiago - 

OAB:22812, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905, 

João Jakson Vieira Gomes - OAB:20.239 MT

 VISTOS.

Tendo em vista que se trata de execução fiscal que se arrasta há e que 

em diversos momentos do curso processual fora suspenso por 

compensação, diga a Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto ao pagamento do crédito e acerca da 

possível prescrição intercorrente.

 Após, conclusos.

Barra do Garças-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 304021 Nr: 4503-11.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Rodrigues Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Nascimento 

Gonçalves - OAB:46254/GO

 Decisão

Autos cód. 304021

1. Relatório

Trata-se de denúncia movida pelo Ministério Público Estadual contra Edimar 

Rodrigues Silva Júnior, nascido em 6.7.1994, filho de Edimar Rodrigues 

Silva e Rosa Rodrigues de Souza, imputando-lhe fato que se amolda ao 

tipo penal do art. 33, caput, c/c art.40, V, ambos da Lei 11.343/06, c/c 

art.16, Lei 10826/03.

Na sentença de fls. 240/248 presente condenação de Edimar Rodrigues 

Silva Júnior, como incurso na sanção do art. 33, caput, c/c art.40, V, 

ambos da Lei 11.343/06, em concurso material com crime previsto no 

artigo 16, lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena total de 11(onze) anos e 

4(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente 

fechado (art. 33, § 2°, alínea ‘a’, CP) e ao pagamento de 500 dias multa, na 

razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa.

A defesa técnica constituída apresentou, na fl. 256, recurso de apelação, 

o qual foi devidamente recebida no dia 10.01.2020.

A defesa técnica requer que seja expedida guia de execução penal 

provisória do acusado (fls. 262/263).

Defiro o pedido defensivo e determino a expedição de guia de 

recolhimento provisória no sistema SEEU.

Vistas à defesa técnica para apresentar as razões do recurso de 

apelação em 08 (oito) dias, nos termos do art.600, do CPP.

Com as razões, vistas ao Ministério Público para as contrarrazões.

Com as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça (TJMT).

4 de fevereiro de 2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 322637 Nr: 14343-45.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Costa Eduardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Decisão

Autos de n. 14343-45.2019.8.11.0004 (cód.322637)

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado Alexsandro Costa Eduardo, como incurso na figura típica do art. 

33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 12, Lei 10826/03 e artigo 330, do 

CP, com prisão em flagrante ocorrida no dia 02.11.2019 (fl.02).

 Realizada audiência de custódia no dia 03.11.2019, a prisão em flagrante 

foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos (fl.108):

“(...) 1.O flagrante deve ser homologado, ressaltando-se que a 

descompostura verbal relatada pelo flagrado, ainda que fosse existente, 

não geraria o impacto de desconstituir a prisão em flagrante, seja porque o 

flagrante já tinha se operado, seja porque trata-se de ameaça a ser 

eventualmente avaliada como falta disciplinar pelo órgão correcional caso 

surjam provas independentes do relato do flagrado a convergir com este 

próprio relato. O flagrado ostenta a execução de pena de cód. 225234/1ª 

Vara Criminal de Barra do Garças-MT, tendo havido sentença extintiva da 

pena em 20.09.2018, de modo que o flagrado ostenta condição de 

reincidente, condição que atrai a incidência do art. 313, inc. II, com a 

redação dada pela Lei 12.403/2011. Ademais, o modo de execução 

revela-se censurável, pois houve arrastamento da vítima pelos cabelos no 

chão cimentado da ponte, bem como houve, segundo relato da vítima, que 

deve receber todo o crédito nesta fase, ameaça de morte, antecedida de 

ação de apertar o pescoço e tampar a boca da vítima. Não tendo o fato 

desembocado em tragédia diante de auxílio de terceiros, transeuntes da 

ponte. Assim, diante da reincidência e da gravidade em concreto, revelada 

pelo modo de execução e diante da ameaça de morte, converto o flagrante 

em preventiva, reputando insuficientes as cautelares não prisionais, pois 

nenhuma delas é capaz de impedir a execução da ameaça. Aguarde-se a 

denúncia (...)”

 A denúncia foi recebida no dia 08.01.2020 (fls.122/123). Posteriormente, 

após a apresentação da resposta à acusação foi designada audiência 

que ocorrerá no dia 07.02.2020 às 14h (MT), conforme decisão de fl.129.

 Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP, 

inexistem elementos novos capaz de revogar a decisão que decretou a 

prisão preventiva do réu. Além disso, persistem os elementos concretos 

que justificaram a segregação cautelar.

 Ademais, em sede de Habeas Corpus (fls. 119-121v), foi denegada a 

ordem. Inclusive, um dos fundamentos foi a demonstração da necessidade 

extrema da prisão, ante a reiteração criminosa, revelando-se insuficiente a 

aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

 Assim, ante os fundamentos supramencionados, mantenho a prisão 

preventiva do réu.

 Aguarde-se audiência.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04.02.20

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 200180 Nr: 3871-24.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Pereira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Romeiro Miranda - 

OAB:25228/O, WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 Decisão

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 44 de 732



Autos de cód. 200180

Trata-se de denúncia movida pelo Ministério Público Estadual contra Fábio 

Pereira Barros, nascido em 17.1.1987, filho de Sonia Maria Pereira Barros, 

imputando-lhes fatos que se amoldam ao tipo penal do art. 33, caput, da 

Lei 11.343/06, c/c art. 63, I, Decreto 3688/41.

Em sentença de fls. 154/162, o réu foi condenado à 06 (seis) anos, 01 

(um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como a 02 (dois) meses e 

06 (seis) dias de prisão simples.

 Compulsando os autos, verifico que, em fl. 166, o réu manifestou o 

interesse de interpôr recurso de apelação.

 Dispositivo

a) Vistas à defesa técnica para apresentar as razões recursais em 08 

(oito) dias, nos termos do art. 600, do CPP.

b) Com as razões, vistas ao Ministério Público para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

c) Em seguida, remeta-se ao Eg. TJMT.

Barra do Garças- MT, 03.02.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 275172 Nr: 4183-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Jacinto de Pinas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256

 Termo de Assentada

Autos de cód. 275172

Em 04.02.2020, às 15hrs36min (MT), na sala de audiência, presente a 

MM.° Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e os Advogados Ramon César da Fonseca 

(OAB/MT- 19.346) e Blainy Danilo Matos Barbosa (OAB/MT- 16.023). 

Realizado o pregão. Presente o réu. Presente as testemunhas Daniel 

Paulino da Santana, Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior, Lukas Gomes 

Marques e Aleksan Blosfeld Aguiar, que foram ouvidas. As partes 

dispensaram a oitiva das testemunhas Deyves Hebert Moreira Vale 

Modesto, Fabrício Guedes Nobre e Raimundo Oliveira Silva Neto. Após o 

MM Juiz decidiu: “1. Vistas às partes para alegações finais. ” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295538 Nr: 16272-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Rodrigues de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 227272 Nr: 7206-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ayrton José da Silva Melo, Yasmim Alves 

Martins dos Santos, Erick Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256

 Termo de Assentada

Autos de cód. 227272

Em 04.02.2020, às 16hrs21min (MT), na sala de audiência, presente a 

MM.° Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes, os Advogados Ramon César da Fonseca 

(OAB/MT- 19.346) e Blainy Danilo Matos Barbosa (OAB/MT- 16.023). 

Realizado o pregão. Ausente os réus. Presente a testemunha PM CB 

Valdivino Lopes, que foram ouvidas. Após o MM Juiz decidiu: “1. 

Cumpra-se o item ‘3’ da decisão de fl. 174. 2. Vistas às partes para 

alegações finais. ” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 200457 Nr: 4050-55.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Brito de Jesus, Maik Itacarambi Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Diante do exposto, ABSOLVO os acusados WESLEY BRITO DE JESUS e 

MAIK ITACARAMBI ALVES da conduta a eles imputada na peça inicial 

(denúncia), o que faço com espeque no artigo 386, inciso VII do Código de 

Processo Penal.Sem custas ou honorários.Nos termos do item 317, §4º, 

da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado 

o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Barra do 

Garças, 09 de maio de 2019.____________________________Alexandre 

Meinberg CeroyJuiz de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 168801 Nr: 671-77.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar de Oliveira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Tratam-se os presentes autos de procedimento preliminar de natureza 

penal.

Manifestando-se nos autos, o Ministério Público, enquanto titular da ação 

penal manifestou-se pela extinção da punibilidade ante a morte do agente.

 É o breve relato. Decido.

 Nos termos do artigo 107, inciso I, do Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal), deve se extinguir a punibilidade do 

agente quando restar demonstrado que este encontra-se morto:

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

I - pela morte do agente;

 Verifica-se nos autos que a parte ré encontra-se morta, eis que há 

comprovação em fl. 276, com Certidão de Óbito em nome do agente.

Ante o exposto, considerando que houve a morte do agente, DECLARO 

EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, nos termos do art. 107, inciso I, do 

Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal).

 Dou esta por publicada no sistema informatizado APOLO/TJMT.

Dispensado o registro da sentença, eis que esta comarca utiliza-se de 

sistema informatizado, nos moldes do artigo 317, §4º, da CNGC.

Notifique-se o Ministério Público e, após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de Outubro de 2019.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 320137 Nr: 13131-86.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETdAF, MCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11999

 (...) REVOGO a prisão preventiva e decretada de concedo a LIBERDADE 

PROVISÓRIA em favor do acusado Evandro Teodoro de Andrade Filho, 

vulgo “Vandinho”, já qualificado nos autos, mediante as seguintes 

condições:a) deverá o réu comparecer a todos os atos do processo;b) 

comparecimento quinzenal em juízo para justificar suas atividades;c) não 

se ausentar da comarca em que reside, por prazo superior a 08 (oito) 

dias, sem autorização judicial;d) abster-se de contatar as vítimas, devendo 

manter-se afastado delas no mínimo por 300 metros, bem como de seus 

familiares, sendo ainda proibido o contato até mesmo por meio de 

telefone;e) deve se abster do cometimento de outras infrações 

penais.Fica advertido o requerente, de que o não cumprimento das 

mesmas, importará na revogação do benefício concedido.Expeça-se o 

alvará de soltura, salvo se por outro motivo o mesmo estiver preso. 

Considerando o ofício de fls. 584 redesigno a audiência anteriormente 

agendada para o dia 02 de abril de 2020, às 13h30min (horário de 

MT).Intimem-se as testemunhas e as partes. Oficie-se a 1ª Vara Criminal 

da Comarca de Votuporana/SP informando acerca da liberdade do 

acusado, bem como não há medida cautelar de proibição de saída da 

comarca.Notifique-se o Ministério Público e a Defesa acerca desta 

decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário.Barra do Garças/MT, 27 de 

janeiro de 2020.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 324720 Nr: 15401-83.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:13.777-A

 Vistos.1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a 

defesa preferiu se manifestar de maneira ampla, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de fevereiro de 2020, às 1300min 

(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, 29 de janeiro de 

2020.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323358 Nr: 14743-59.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro César Ribeiro Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Antonio Almeida 

Dantas - OAB:27150/MT, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 Certifico para os devidos fins, que impulsiono o presente feito, a fim de 

intimar o Dr. Reinaldo Leite de Oliveira, para apresentar defesa preliminar

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324491 Nr: 15244-13.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 Conforme legislação processual e nos termos da CNGC, impulsiono estes 

autos abrindo vistas à assistente de acusação para que apresente 

alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254371 Nr: 9202-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elielmo Elias da Silva Hussein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:MT 21.440

 Certifico para os devidos fins, que impulsiono o presente feito, a fim de 

intimar o advogado do réu para apresentar as razões da apelação.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001876-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIONE WINCH DA COSTA (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 

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 

Pagamento de Custas Processo n. 1001876-17.2019.8.11.0004 

Requerente: MARCOS DIONE WINCH DA COSTA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Requerido: 

BANCO BRADESCO ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO 

GALERA MARI - MT3056-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o 

pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 148,98, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 5 de fevereiro de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-66.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR MACHADO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/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 

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 

Pagamento de Custas Processo n. 1000754-66.2019.8.11.0004 

Requerente: VALTEIR MACHADO MENEZES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO - MT22286/O Requerido: 
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VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o 

pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 148,98, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 5 de fevereiro de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-33.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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 

Pagamento de Custas Processo n. 1000795-33.2019.8.11.0004 

Requerente: JERONIMO DOS SANTOS CARVALHO ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT16250-O, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - MT9079-O Requerido: BANCO BRADESCO ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

SP128341-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar a parte 

DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das 

Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 

149,70, cujas guias podem ser obtidas através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 5 de fevereiro de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 

Pagamento de Custas Processo n. 1001924-10.2018.8.11.0004 

Requerente: ANTONIO MARCOS DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O 

Requerido: VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA 

DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar 

o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 190,00, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 5 de fevereiro de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RAINE FERREIRA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001193-77.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 21/11/2019. BARRA DO GARÇAS, 5 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002051-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL JOSE PARREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (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. 1002051-45.2018.8.11.0004 

Requerente: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MT0018076A 

Requerido: DANIEL JOSE PARREIRA ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: 

BRUNO SIMITAN SEGATTO - MT24076/B 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$ 28.181,06, 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, 5 

de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000042-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DO CARMO COUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEUZA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1000042-76.2019.8.11.0004 

Requerente: JOSIAS DO CARMO COUTO ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - MT22768/O Requerido: EDNEUZA 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: GILMAR 

MOURA DO NASCIMENTO - MT19048/O Nos termos da legislação vigente, 

da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Executada para efetuar o pagamento do 

débito no valor de R$ 15.519,16, 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, 5 

de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARQUES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(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. 1000916-61.2019.8.11.0004 

Requerente: CARLOS MARQUES DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

INTERESSADO: RICARDO TURBINO NEVES - MT12454-O Requerido: 

AYMORE ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES 

GONDIM - RJ0062192A 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, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011731-71.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAYSLA ROSSANY MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MIKAELE SILVA OAB - SP0367381A (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 

Pagamento de Custas Processo n. 8011731-71.2014.8.11.0004 

Requerente: JAYSLA ROSSANY MOREIRA DE SOUSA ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - 

MT0008988A-O Requerido: VIA VAREJO S/A ADVOGADOS DO(A) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A, MIKAELE SILVA - SP0367381A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 703,00, 

cuja guia segue anexa, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de 

protesto e negativação, na forma determinada na CNGC - Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO 

GARÇAS, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-79.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. S. F. L. (REU)

L. D. S. (REU)

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002872-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RAMALHO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: 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. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos, nota-se que embora o pedido da parte autora seja 

juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em análise 

de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa garantidos aos requeridos, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária, eis porque, INDEFIRO o pedido do promovente de 
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tutela antecipada. 3- Analisando os autos noto que a parte Requerente 

declarou não possuir condições financeiras para ofertar a demanda, 

contudo, não pode escapulir da apreensão deste magistrado que a parte 

autora não apresentou seu comprovante de renda para robustecer a 

arguição de que não possui condições de arcar com as custas judiciais, 

inferindo-se, assim, a existência de indícios contrários às declarações de 

pobreza, deste modo, com esteio no artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, 

INDEFIRO os benefícios da justiça. 4- Apraze audiência de conciliação e 

proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 5- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 6- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 8- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 9- Expeça-se o 

necessário. 10- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012441-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BARBOSA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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 

Pagamento de Custas Processo n. 8012441-23.2016.8.11.0004 

Requerente: JOSE EDUARDO BARBOSA ARRUDA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - MT16080-O 

Requerido: BANCO BRADESCO ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da 

Taxa Judiciária no valor de R$ 150,00, cujas guias podem ser obtidas 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 5 de fevereiro de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002641-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CALDEIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/03/2020, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002641-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CALDEIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/03/2020, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002641-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CALDEIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: 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. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que 

as cobranças de serviços não contratados pela autora, causem ainda 

mais aborrecimentos a parte autora, de ordem financeira e moral. O perigo 

da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de 

um provimento jurisdicional ao reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, vez que vem sofrendo descontos em sua conta 

poupança, originadas de títulos de capitalização que alega nunca ter 

adquirido, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 
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postulada poderá acarretar segundo dito alhures, enormes prejuízos de 

ordem moral e financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, 

este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por 

conta da conduta da Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante 

ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. 3- Face ao 

exposto, e com arrimo no art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO 

parcialmente a TUTELA ANTECIPADA vindicada, para que a empresa 

requerida suspenda cobranças relacionadas a títulos de capitalização na 

conta poupança 15131-4, agência 7783 - Banco Itaú S/A de titularidade de 

Maria de Lourdes Caldeira Moura - CPF 302.792.082-00, até o deslinde 

final da presente demanda, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum 

mil reais) por ato de descumprimento. 4- Aprazada audiência de 

conciliação, proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 5- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 6- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 8- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011174-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA MENDONCA FAGUNDES AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a 

impugnação à execução juntada nos Id’s 27702477, 27702479 e 

27702480.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011206-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE JESUS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 8011206-55.2015.8.11.0004 Requerente: MARIA APARECIDA 

DE JESUS GOMES ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: GNOTA MARIA 

OLIVEIRA ALVES - MT0018120A Requerido: BANCO BMG S.A 

ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

MG76696-O, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - MG84400-O 

Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Promovida 

para apresentar os dados bancários a fim de possibilitar a 

transferência/devolução do saldo remanescente, em cumprimento à 

decisão que julgou os Embargos a Execução, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO 

GARÇAS, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE LEAL GARCIA VITORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEPUGA POS GRADUACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO SANCHEZ OAB - SP234226 (ADVOGADO(A))

DECIO LENCIONI MACHADO OAB - SP151841 (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. 1001629-36.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIANE LEAL GARCIA VITORIA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A, POLLYANA 

SOARES MATOS - MT0018383A Requerido: NEPUGA POS GRADUACAO 

LTDA ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: CEZAR AUGUSTO SANCHEZ - 

SP234226, DECIO LENCIONI MACHADO - SP151841 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, 

5 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-71.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA FERNANDA DA SILVA MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000247-71.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:THALITA 

FERNANDA DA SILVA MORAES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: 

AVON COSMETICOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 24/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000188-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIA NOGUEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

C&A MODAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 1000188-54.2018.8.11.0004 Requerente: MARCELIA 

NOGUEIRA DE SOUZA ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: KATRICE 

PEREIRA DA SILVA GOMES - MT0009641A Requerido: C&A MODAS 

LTDA. e outros ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT14992-S Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Embargada para apresentar Impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO 

GARÇAS, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001797-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1001797-72.2018.8.11.0004 

Requerente: ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A Requerido: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Executada para efetuar o pagamento do 

débito remanescente no valor de R$ 849,50, 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, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001225-82.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE VANDERLEY DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

HUGO GOMES GONCALVES OAB - MG0139135A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/07/2019, às 17h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-11.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURINO DE SOUZA CARDOSO OAB - MT26300/O (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO OAB - MT26360/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. T. M. ALVES REPRESENTACOES EIRELI (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000251-11.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALINE FERREIRA 

RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AURINO DE SOUZA 

CARDOSO, ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO POLO 

PASSIVO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 24/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro 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: 1001581-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STENIO HENRIQUE SOUSA GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROMEIRO MIRANDA OAB - MT25228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/08/2019, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DAVID DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR BORTOLAIA OAB - MT5444/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/04/2019, às 15h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GASPARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Studio Z (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 
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25/11/2019, às 13h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-89.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR FRANCISCO DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/04/2019, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ALVES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/05/2019, às 14h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR OAB - MT19364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 05/06/2019 Hora: 14:40/Horário de Mato Grosso. BEM 

COMO DA LIMINAR DEFERIDA : concedo initio a vindicada no que litis 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA toca ao pedido de excluir incontinenti 

o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às dívidas 

espelhadas na presente rusga com a requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1001965-40.2019.8.11.0004 

Requerente: RICARDO MARTINS PRADO ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: RODRIGO CORBUCCI - MT15002-B Requerido: OI S/A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT13245-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, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-83.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 22/07/2019 

Hora: 14:20/HORÁRIO DE MATO GROSSO 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/10/2019, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-41.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR LAYON RIBEIRO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/10/2019, às 14h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001732-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NARA RUBIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/11/2019, às 12h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILOIR MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (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))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 19/08/2019 Hora: 17:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001882-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KALINE ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 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. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 04/10/2019 Hora: 12:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIEL MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/11/2019, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002011-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALY GIMENEZ BARBOSA OAB - MT26244/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))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/11/2019, às 13h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS NAZARINO MARQUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. MONTEIRO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 07/08/2019 Hora: 16:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-93.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MOELLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA CRISTINA CARNEIRO DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000252-93.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

MOELLER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO EMILIO MONTEIRO 

DE MAGALHAES POLO PASSIVO: AMANDA CRISTINA CARNEIRO DE 

OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 24/03/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro 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: 1001742-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA BELLO GROSZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 17/09/2019 Hora: 16:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-63.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA DANIELA CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (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))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 18/09/2019 Hora: 14:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURINO DE SOUZA CARDOSO OAB - MT26300/O (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO OAB - MT26360/O 

(ADVOGADO(A))

HYGOR SILVA SANTOS OAB - MT27551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/11/2019, às 14h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002113-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY QUALBERTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

01/11/2019, às 12h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 01/11/2019 Hora: 12:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002161-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DE MOURA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 05/11/2019 Hora: 15:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DE MOURA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 05/11/2019 Hora: 16:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002153-33.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIA DANTAS SALES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 05/11/2019 Hora: 13:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000013-26.2019.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

WENDER PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 20/02/2019 Hora: 13:20/MT: BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA: 

concedo initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que 

toca ao pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a 

medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS OAB - MT18132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENIL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001724-03.2018.8.11.0004 POLO ATIVO:KLEIVER 

RODRIGO BUENO DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEIVER 

RODRIGO BUENO DIAS POLO PASSIVO: JUVENIL PEREIRA DA SILVA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 24/03/2020 

Hora: 16:40 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000771-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIELE MARIA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR ARANTES BILEGO OAB - MT23624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I C J - INSTITUTO CULTURAL JEOVAJIRE LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GP FRANCHISING LTDA. (LITISCONSORTES)

SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE OAB - SP101599 

(ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DE JESUS BARRINHAS OZATO OAB - SP251505 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000771-39.2018.8.11.0004 POLO ATIVO:GEISIELE MARIA 

DA SILVA SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTHUR ARANTES 

BILEGO POLO PASSIVO: I C J - INSTITUTO CULTURAL JEOVAJIRE LTDA 

ME - 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: 25/03/2020 

Hora: 12:00 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000253-78.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

MAYARA DE JESUS SILVA OAB - MT26493/O (ADVOGADO(A))

MARIA ETIENE DA SILVA BORGES OAB - 741.739.013-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000253-78.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARIA ETIENE 

DA SILVA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL RIBEIRO 

RODRIGUES SILVA, MAYARA DE JESUS SILVA POLO PASSIVO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

25/03/2020 Hora: 12:20 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA 

FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - 

MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000563-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1000563-21.2019.8.11.0004; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em julgado para 

as partes em 02/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 5 de fevereiro de 2020. 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011378-94.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE FRANCIELLI MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS OAB - GO0019638A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÕES CAIXA S/A (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA OAB - MT10114-O 

(ADVOGADO(A))

 

1. Após detida análise dos autos, observo que houve a constrição de 

ativos financeiros no CPNJ da Caixa Econômica Federal e não no CPNJ da 

parte ré, Cartões Caixa S/A. Sendo assim, intime-se a Caixa Econômica 

Federal para que em 10 (dez) dias, informe os dados bancários com 

vistas a possibilitar o levantamento do valor constrito. 2. No mesmo prazo, 

intime-se a parte exequente para que informe o CNPJ correto da 

executada para tentativa de realização de penhora online. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 230782 Nr: 9615-63.2016.811.0004

 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): Thiago Vinicius Vieira Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EDUARDO ELÁDIO 

TORRET ROCHA - OAB:32381

 DECISÃO

Cód.: 230782

Vistos, etc.

1. Dispensado relatório consoante possibilidade consagrada na literalidade 

do §3º, art. 81 da Lei nº 9.099/1995.

2. Compulsando os autos, verifico que foi determinado a citação do 

acusado para responder a denúncia no prazo de 10 (dez) dias (fls. 55), 

conforme explana os arts. 396 e 396-A do CPP, caso não constitua 

defensor ocorreria a nomeação de defensor.

3. Registre-se que o delito em voga enquadra-se como infração de menor 

potencial ofensivo e por isso está adstrito às normas procedimentais do 

rito sumaríssimo, com fulcro na inteligência extraída dos arts. 60 e 61 da 

Lei 9.099/95.

 4. Isto posto, de acordo com o art. 81 da Lei 9.099/95 antes do 

recebimento da denúncia será dada a palavra ao defensor para 

apresentar defesa preliminar, a qual já foi oferecida para o acusado, 

consoante fls. 55.

 5. Desta feita, no procedimento em voga faz-se necessário apenas uma 

defesa. Nesse sentido, insta trazer à baila o magistério do renomado 

Professor Renato Brasileiro de Lima:

 “A apresentação de duas defesas de conteúdo, prazo e amplitudes 

semelhantes, uma antes e outra depois do recebimento da peça 

acusatória no procedimento comum sumaríssimo seria (e será) um 

equívoco procedimental, em patente violação aos preceitos que norteiam o 

processo perante o Juizado – informalidade, economia processual e 

celeridade.” (2017, p. 1487)

6. Assim, uma vez constatado o error in procedendo, a retificação da 

decisão é medida que se impõe.

7. Frente ao exposto, retifico o mencionado despacho (fl. 55) no que tange 

a determinação de citação para oferecer a resposta à acusação, e, 

portanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/04/2020 cuja realização será às 14h45min (horário de Cuiabá/MT), 

devendo a secretaria proceder à intimação das partes, bem como das 

testemunhas arroladas.

8. Expeça-se ofício requisitando as testemunhas, vez que estes exercem 

função pública.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se.

11. Cumpra-se.

Barra do Garças – MT, 12 de dezembro de 2019

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 274378 Nr: 3732-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NATUREZA MISTA

Cód.: 274378

Vistos, etc.

1. Aprioristicamente, quanto à contravenção penal de perturbação do 

trabalho e do sossego alheio, DESIGNO audiência de recebimento de 

denúncia para o dia 07/04/2020, a ser realizada às 14h00min (horário de 

Cuiabá/MT), de modo que, caso a denúncia seja recebida, poderá o 

Ministério Público oferecer a suspensão do processo, nos termos do art. 

89 da lei 9099/95.

2. Intime-se o denunciado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de defensor 

dativo.

3. A outro giro, no que toca a suposta prática dos crimes de 

desobediência e resistência, assiste razão ao membro do Parquet, legítimo 

dominus litis da ação penal, pois de fato verifica-se que no caso vertente 

o autor do fato não deu vida a nenhum crime, conforme ilustra 

detalhadamente a cota ministerial, porquanto a conduta narrada no bojo 

dos autos do processo em apreço é atípica, desmerecendo o acusado de 

sansão de cunho penal, o que implica em dizer que o fato em apreço não 

encerra nenhum tipo penal.

4. Isto posto, por não se tratar de conduta típica a descrita no presente 

feito, em consonância com o parecer da ilustre representante do Ministério 

Público, DETERMINO o arquivamento dos autos, devendo a secretaria 

promover as baixas e anotações necessárias.

5. Expeça-se o necessário.

 6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 12 de dezembro de 2019.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 302832 Nr: 3868-30.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana da Silva Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20409-MT, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 DESPACHO

Cód.: 302832

Vistos, etc.

1. DESIGNO audiência de recebimento de denúncia para o dia 31/03/2020, 

a ser realizada às 15h15min (horário de Cuiabá/MT), de modo que, caso a 

denúncia seja recebida, poderá o Ministério Público oferecer a suspensão 

do processo, nos termos do art. 89 da lei 9099/95.

2. Intime-se a denunciada, cientificando-a da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhada de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de defensor 

dativo.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 12 de dezembro de 2019.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 324685 Nr: 15369-78.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Adrielly Ferreira da Silva 

Carvalho - OAB:20660/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Processo nº: 15369-78.2019.811.0004 (Cód. 324685)

Vistos, etc.

1. Da análise dos autos verifica-se que o feito foi distribuído no recesso 

forense, porém não se tratava de matéria de plantão, conforme decisão de 

fls. 21/22.

2. Sendo assim, por não se enquadrar no Capítulo X da Resolução 

TJ-MT/TP n° 03 de abril de 2018, DETERMINO o arquivamento dos autos, 

devendo ser mantidos na secretaria pelo prazo de 30 (trinta) dias, e seja 

intimada a parte autora para, querendo, realizar o protocolo do feito via 

Sistema PJe.

3. Expeça-se o necessário.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 21 de janeiro de 2020.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 31279 Nr: 827-51.2002.811.0004

 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): Maria de Fátima Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 DECISÃO

(Cód. 31279)

Vistos, etc.

1. Tendo em vista o não cumprimento do despacho de fls. 92, DETERMINO 

seja dada vida às ordens ali exaradas.

2. Expeça-se o necessário.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 21 de janeiro de 2020.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 227357 Nr: 7265-05.2016.811.0004

 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: Zelia Bento de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Pedro Guimarães Souza - 

OAB:25203/MT, Vanessa Pereira Milhomem - OAB:17198/MT, 

Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 (Cód. 227357).

Vistos, etc.

1. Da análise da petição de fls. 105, DEFIRO a dilação de prazo pleiteada e 

DETERMINO seja intimada a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

cumpra as disposições contidas no despacho de fls. 102.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 21 de janeiro de 2020.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 227359 Nr: 7267-72.2016.811.0004

 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: Sandra Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 (Cód. 227359).

Vistos, etc.

1. Da análise da petição de fls. 194, DEFIRO a dilação de prazo pleiteada e 

DETERMINO seja intimada a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

cumpra as disposições contidas no despacho de fls. 191.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 21 de janeiro de 2020.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 321350 Nr: 13750-16.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT, Gerson Rosa de 

Moraes (Prefeito)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Processo nº: 13750-16.2019.811.0004 (Cód. 321350).

Vistos, etc.

1. Inicialmente, certifique-se a Secretaria quanto a tempestividade dos 

presentes embargos. Se tempestivos, recebo-os para discussão.

2. Intime-se a parte embargada, para que “impugne” (rectius: conteste), no 

prazo de 15 (quinze) dias, os embargos ora recebidos (art. 920 do CPC), 

indicando as provas que porventura desejar produzir e se assim desejar, 

oportunidade em que poderá se valer das demais respostas cabíveis à 

presente ação.

3. Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência nos termos do art. 920 do 

Código de Processo Civil.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 21 de janeiro de 2.020.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 321981 Nr: 14041-16.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Rangel Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 (Cód. 321981).

Vistos.

1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar a 

emenda da inicial e colacionar o demonstrativo atualizado do débito, sob 

pena de indeferimento.

 2. Intime-se.

3. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 21 de janeiro de 2020.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 322319 Nr: 14205-78.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natália Fante Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

(Cód. 322319)

Vistos, etc.

1. A demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 

da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz:

“A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de conciliação no 

âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 

(trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO CUIABÁ).
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2. Deste modo, determino que seja a parte requerida citada para 

apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão 

dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso temporal, 

com ou sem a peça de redarguição.

3. Cite-se a parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 

12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os 

artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de dezembro de 2.019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 322436 Nr: 14272-43.2019.811.0004

 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: Bruno Dourado dos Santos, Bruno Dourado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

(Cód. 322436)

Vistos, etc.

1. Inicialmente, observo que a peça vestibular preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex e não estando patente a falta das condições da ação e a ausência 

dos pressupostos processuais, recebo a presente dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo.

2. Ademais, a demanda não reclama a realização da audiência prevista no 

artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública 

por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse 

isto, a presente comarca não conta com representante da Procuradoria do 

Estado de Mato Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida 

audiência com o rigor literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao 

erário, diante de um quadro fático até então inviabilizador da sua 

aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz:

“A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de conciliação no 

âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 

(trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO CUIABÁ).

3. Deste modo, determino que seja a parte requerida citada observando o 

disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código 

de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 

249, todos do mesmo diploma, para apresentar defesa no prazo de 30 

(trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para sentença após o 

transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 21 de janeiro de 2020.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 322558 Nr: 14317-47.2019.811.0004

 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: Luiz Carlos Dâmaso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 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:

 DECISÃO

(Cód. 322558)

Vistos, etc.

1. Inicialmente, observo que a peça vestibular preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex e não estando patente a falta das condições da ação e a ausência 

dos pressupostos processuais, recebo a presente dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo.

2. Ademais, a demanda não reclama a realização da audiência prevista no 

artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública 

por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse 

isto, a presente comarca não conta com representante da Procuradoria do 

Estado de Mato Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida 

audiência com o rigor literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao 

erário, diante de um quadro fático até então inviabilizador da sua 

aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz:

“A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de conciliação no 

âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 

(trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO CUIABÁ).

3. Deste modo, determino que seja a parte requerida citada observando o 

disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código 

de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 

249, todos do mesmo diploma, para apresentar defesa no prazo de 30 

(trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para sentença após o 

transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 21 de janeiro de 2020.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 317072 Nr: 11714-98.2019.811.0004

 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: V. M. da Silva Freitas - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

(Cód. 317072)

Vistos, etc.

1. A demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 

da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz:

“A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de conciliação no 

âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 

(trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO CUIABÁ).

2. Deste modo, determino que seja a parte requerida citada para 

apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão 

dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso temporal, 

com ou sem a peça de redarguição.

3. Cite-se a parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 

12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os 

artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 11 de dezembro de 2.019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 313216 Nr: 9680-53.2019.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro César Ribeiro Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 DESPACHO

Código: 313216

Vistos, etc.

1. DESIGNE-SE audiência preliminar conforme a disponibilidade em pauta, 

porquanto percorre as balizas tracejadas pelos princípios norteadores 

ínsitos no art. 2º, da Lei 9.099/1995.

2. Expeça-se o necessário.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 02 de outubro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 312152 Nr: 9114-07.2019.811.0004

 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): Sérgio Eloi Alcânatar Araújo, Roselino Salvino 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 DESPACHO

Código: 312152

Vistos, etc.

1. DESIGNE-SE audiência preliminar conforme a disponibilidade em pauta, 

porquanto percorre as balizas tracejadas pelos princípios norteadores 

ínsitos no art. 2º, da Lei 9.099/1995.

2. Expeça-se o necessário.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 02 de outubro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 172412 Nr: 5364-07.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Macedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 DESPACHO

Código: 172412

 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 08/04/2020, às 

14h00min (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.: 193037 Nr: 12395-44.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Renato de Castro, Orival Lagares da 

Silva, Fausto Almança de Carvalho, Fernando Lagares Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336/GO, Wemerson Rogerio Alves de Moraes - 

OAB:15486-A

 DESPACHO

Cód.: 103903

Vistos, etc.

1. Compulsando os autos verifico que, não obstante a acusação já tenha 

apresentado seus brados finais, os acusados, mesmo intimados (fls. 496 

e 509-verso), ambos com advogados constituídos, deixaram transcorrer o 

prazo in albis. Sendo assim, com o fito de zelar pelo efetivo contraditório, e 

buscando oportunizar para os denunciados escolherem outros 

defensores, DETERMINO a expedição de carta precatória aos juízos das 

Comarcas de Marcelândia/MT , eis que solicito os seus préstimos no 

sentido de intimar pessoalmente os supostos autores do fato Orival 

Lagares da Silva e Fernando Lagares Reis para apresentarem suas 

alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias. Na oportunidade, devem ser 

cientificados que deixando transcorrer o prazo em in albis, será nomeado 

defensor público para representar seus interesses.

2. Para fins de fiscalização do bom andamento do processo principal junto 

a este juizado, deverá a secretaria promover a conclusão dos autos no 

prazo de 60 (sessenta) dias após a expedição da carta precatória, caso o 

juízo deprecado não acuse seu recebimento.

3. Observem-se as disposições da CNGC quanto à expedição de cartas 

precatórias contendo objeto semelhante ao descrito neste despacho.

4. Intime-se o MP e a eventual defesa da expedição (art. 222, parte final, 

do CPP c/c artigo 92 da Lei 9.099/1995) da carta, atentando-se para o que 

preconiza o art. 370 (parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º) do CPP.

5. Por fim, no que diz respeito a Fausto Almança de Carvalho, perscrutado 

os autos vejo que possui residência na cidade de Aragarças/GO, e bem 

por isso, INTIME-O para que também apresente seus brados finais nos 

mesmos termos trazidos no item “1”.

6. Expeça-se o necessário.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se.

Barra do Garças – MT, 21 de janeiro de 2020

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-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: 12/07/2017 Hora: 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: 1001730-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 
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S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-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: 12/07/2017 Hora: 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: 1007318-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/03/2019 13:15 (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: 1001630-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA CEBALHO POQUIVIQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/04/2019 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA CEBALHO POQUIVIQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/04/2019 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001719-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. M. G. (EXEQUENTE)

A. R. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. N. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico, que em cumprimento ao Artigo 

203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de 

acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a advogada do autor para 

se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça. Cáceres, 05 de 

fevereiro de 2020 Jackline Marcia Dias Tingo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006220-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE URSINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONCALVES DE FARIAS (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE VIA ADVOGADA SILMARA

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002223-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ SILVA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA PERES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FABIO SILVA PAES (HERDEIRO)

FABIANO SILVA CABRAL PAES (HERDEIRO)

 

INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE VIA ADVOGADO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004914-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR CARDOSO LEAL FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA HELENA COSTA MARQUES CARDOSO LEAL (DE CUJUS)

Outros Interessados:

LUCIANE CAROLINE ZAPPE (HERDEIRO)

GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA (HERDEIRO)

NESTOR CARDOSO LEAL NETO (HERDEIRO)

AVANY CARDOSO LEAL (HERDEIRO)

ANDRE LUIZ CARDOSO LEAL (HERDEIRO)

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para intimar a 

parte autora o inventariante, para no prazo de 15 (quinze) dias proceder 

ao recolhimento das custas e despesas processuais, conforme 

determinado na decisão de mov. 22560187, sob pena de remoção.

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

Processo Número: 1004654-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. H. Z. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. Z. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN JUNIOR ZANATTA OAB - PR28869 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1004654-22.2017.8.11.0006. AUTOR(A): SAYURI HAYASHIDA ZANATTA 

RÉU: JEAN JÚLIO ZANATTA Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de 

Alimentos proposta por SAYURI HAYASHIDA ZANATTA em desfavor de 

JEAN JÚLIO ZANATTA, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

requerente, em síntese, que em virtude de acordo entabulado nos autos 

de código 2008/47, que tramitaram perante o Juízo da 3ª Vara Cível desta 

Comarca, restou obrigado à prestação de alimentos em favor da 

requerente na quantia de 96,77% do salário, correspondente atualmente a 

R$ 906,73 (novecentos e seis reais e setenta e três centavos). Narra, 

ainda, que a requerente iniciara em agosto de 2017 curso de Medicina 

noutro país, qual seja Universidad Privada Franz Tamayo S.A. na Bolívia, 

conforme documentos anexos. Para tanto, despenderá por mês o valor de 

aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) para custear mensalidade 

do curso, moradia, alimentação e transporte, além de custear seu 

tratamento psiquiátrico. Relata, por fim, que em obediência ao trinômio 

necessidade x possibilidade x proporcionalidade, considerando que o 

requerido é advogado conceituado com vasto patrimônio, requer a 

majoração da pensão alimentícia de 96,77% para 5 (cinco) salários 

mínimos, correspondente atualmente a R$ 4.685,00 (quatro mil seiscentos 

e oitenta e cinco reais). Dessa maneira, ajuizou a presente ação e 

requereu a concessão de tutela de urgência para que sejam revistos os 

alimentos prestados para a quantia acima proposta. Recebida a inicial e 

determinado o agendamento de audiência de conciliação e mediação (ID. 

9250723). Realizada a audiência de conciliação e mediação entre as 

partes, esta restou infrutífera e ensejou o marco inicial para apresentação 

de resposta das requeridas (ID. 10570336). O Requerido apresentou 

contestação (ID. 10757348), pugnando pela improcedência dos pedidos 

formulados, e ainda pela exoneração dos alimentos já prestados. 

Impugnação apresentada nos autos (ID. 11048245), pugnando pela 

procedência dos pedidos formulados. Decisão em ID. 15118580, deferindo 

parcialmente o pedido formulado pela parte autora, sendo majorados 

provisoriamente os alimentos no valor de 1.5 salários mínimos. O Ministério 

Público manifestou pela procedência dos pedidos formulados pelo 

requerente na proporção de dois salários mínimos vigentes (ID 18522383). 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos de existência válida e regular da relação jurídica 

processual, passo ao exame do mérito. Estabelece o artigo 1.699 do 

referido Código Civil que: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na 

fortuna de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o 

interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução, ou majoração do encargo”. Logo, havendo dissonância no 

binômio estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 1.694 do mesmo código, 

pode-se ingressar com ação de exoneração ou com revisional de 

alimentos. Nesse sentido, a parte autora alega, em síntese, que iniciara 

curso de Medicina noutro país, na Universidad Privada Franz Tamayo S.A. 

na Bolívia. Para tanto, despenderá por mês o valor de aproximadamente 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) para custear mensalidade do curso, moradia, 

alimentação e transporte, além de custear seu tratamento psiquiátrico e 

acostou aos autos comprovante de matrícula e atestado médico, razão 

pela qual propôs a presente em desfavor do alimentante. Ademais, o art. 

1.694, §1º, do Código Civil é taxativo quanto a proporcionalidade e 

razoabilidade dos alimentos a serem prestados conforme a necessidade 

de quem os necessita e a capacidade financeira de quem os presta. No 

caso em tela, verifica-se da documentação e das provas produzidas nos 

autos que a requerente atualmente reside na cidade de Santa Cruz de La 

Sierra – Bolívia, cursando medicina na UNIFRANZ, bem como passa por 

acompanhamento psiquiátrico regular desde 06/02/2017, ou seja, é fato 

inconteste que atualmente a requerente precisa de recursos financeiros 

para arcar com os estudos e dar continuidade ao tratamento psiquiátrico. 

Destaca-se que o aumento do encargo alimentar é cabível quando houver 

a comprovação da proporcionalidade seja da necessidade do alimentado 

seja da possibilidade do alimentante. É de se destacar, ainda, que segundo 

a Lei de Alimentos (n.º 5.478/68), artigo 15, “a decisão judicial sobre 

alimentos não transita em julgado e poderá a qualquer tempo ser revista, 

em face da modificação da situação financeira dos interessados”. 

Outrossim, restou demonstrado nos autos que o requerido é advogado 

bem conceituado no interior do estado do Paraná, tendo afirmado, em sua 

contestação, que presta assistência aos demais filhos para que estudem 

em cidades diversas, o que demonstra a razoabilidade da disponibilização 

da mesma oportunidade à requerente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para revisar 

os alimentos e determinar seu reajuste para 02 (dois) salários mínimos 

vigentes, que deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês em favor da 

requerente SAYURI HAYASHIDA ZANATTA. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Indefiro os benefícios da Justiça 

Gratuita ao requerido, vez que não demonstrados seus requisitos, e 

condeno a parte requerida nas custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do proveito econômico da ação. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Ciência ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública. Cumpra-se. Cáceres, 10 de dezembro de 2019. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005578-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA VIA ADVOGADO PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA DILIGÊNCIA NEGATIVA ID. 27238320, CONFORME 

DESPACHO ID. 28324126

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001940-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. D. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. D. S. R. B. (REQUERIDO)

R. N. B. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico, que em cumprimento ao Artigo 

203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de 

acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o ao Advogado do Autor, 

para que se manifeste quanto ao endereço da parte Requerida. Cáceres, 

05 de fevereiro de 2020 Jackline Marcia Dias Tingo Gestora Judiciária

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

Processo Número: 1002541-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. C. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTA AUTORA VIA ADVOGADO

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

Processo Número: 1002541-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. C. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA VIA ADVOGADOS

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 16085 Nr: 240-04.1994.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MARTA VIEIRA RODRIGUES RANZULLA, 

MILTON DENIZART DORADO RODRIGUES, ROSA MARIA DE MORAES 

RODRIGUES, ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE INÁCIO DORADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT, José Olivã de Santana - OAB:13109, JOSÉ ROBLES 

VARGAS O RODRIGUES - OAB:5.605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBLES VARGAS O 

RODRIGUES - OAB:5.605

 35. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 485 do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.36. Determino o 

recolhimento de custas.37. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no 

DJE e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as anotações 

e baixas ínsitas na CNGC.38. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Cáceres/MT, 30 de janeiro de 2020.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 78357 Nr: 4987-06.2008.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DA COSTA E FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de inventário proposto por Maria Conceição Faria 

Rodrigues, em razão do falecimento da “de cujus” Ana Maria da Costa e 

Faria, todos qualificados nos autos.2. Compulsando os autos, observo que 

juntamente com as primeiras declarações, deveria a inventariante, de 

acordo com o valor atribuído à causa, que nos processos de inventário 

corresponde ao valor do patrimônio a ser transmitido, com a exclusão das 

dívidas e da meação do cônjuge supérstite se houver, ter recolhido as 

custas complementares.3. Ante ao exposto, INTIME-SE a inventariante, via 

DJE, para que retifique às primeiras declarações, no prazo de 15 (quinze) 

dias, atribuindo valor aos bens arrolados (inclusive àquele já cedido) e 

consequentemente, retifique também o valor atribuído à causa, bem como 

recolha as custas complementares, sob pena de remoção.4. Cumprida a 

determinação encimada, DETERMINO a nobre gestora judiciária, que 

encaminhe a presente ação ao distribuidor, com o escopo de que 

certifique se as custas e taxas judiciárias foram recolhidas corretamente, 

observando-se o novo valor atribuído à causa pelo autor.5. Sendo de 

interesse da inventariante, junto à retificação das primeiras declarações, 

pode ser aportado o plano de partilha amigável (art. 651, CPC).6. Na 

mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões 

negativas atualizadas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida 

pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal.7. Nos termos do 

provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a parte autora trazer aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados8. No 

mais, INTIME-SE a inventariante para esclarecer acerca das dívidas 

arroladas como se fosse do espólio, vez que contraídas após a morte da 

Senhora Ana Maria da Costa e Faria (fls. 49, 52, 51, 55, 176 e 177), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção.9. Deverá, ainda, a 

inventariante, no mesmo prazo, juntar o contrato de honorários 

advocatícios firmado por todos os herdeiros da

 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.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004406-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PIO LEITE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias 

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

n. 1004406-85.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 17.845,96 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Repetição de indébito]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: PIO LEITE DE CAMPOS Endereço: 

RUA OURO VERDE, 227, EM FRENTE AO CRAS, DNER, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: RUA RIO MUTUM, GRANDE TERCEIRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78065-590 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, no prazo de 30 (trinta) dias, para sua regular ciência e 

fruição do prazo legal para expressa manifestação, observando na 

espécie o regramento do artigo 257 do CPC, consignando-se as 

advertências da decisão inicial. Resumo da Inicial: PIO LEITE DE CAMPOS, 

brasileiro, casado, Servidor Público, portador do RG nº 0128766-4 e do 

CPF nº 202.672.581-00, residente e domiciliado na Rua Ouro Verde, nº 

227 (em frente ao CRAS), Bairro: DNER, na cidade de Cáceres/MT, CEP: 

78200-000, por suas procuradoras abaixo assinadas, vem, com o devido 

acatamento, à ilustre presença de Vossa Excelência propor a presente: 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS Em 

desfavor do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial do Estado 

de Mato Grosso/MT – SITOMAT/MT, pessoa jurídica de direito privado, 

CNPJ 02.485.324/0001-92, localizado na Rua Mutum, n° 100, nesta cidade 

de Cuiabá/MT, CEP:78065-590, pelos fatos e fundamentos a seguir 

aduzidos. Dá-se a causa o valor de R$ 17.845,96 (dezessete mil e 

oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos). 

Despacho/Decisão: Vistos. 1. DEFIRO o pedido retro. 2. DETERMINO a 

citação por edital da parte requerida, 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 257 do CPC, 

consignando-se as advertências da decisão inicial. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA, 

digitei. Cáceres, 5 de fevereiro 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001276-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA SOBRINHO BERNARDES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO 

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento. No mais fora juntado ao feito o extrato Renajud 

solicitado com resultado negativo. Cáceres/MT, 5 de fevereiro de 2020 

Felipe N. Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005665-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL DE MATOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 06 de maio de 2020 às 14:30hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005295-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER CATELAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SICREDI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 06 de maio de 2020 às 14:00hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003851-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 17/04/2020 (SEXTA-FEIRA), na qual a presença das 

partes é indispensável, ressaltando que o atendimento será realizado a 

partir das 8horas, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Na 

data aprazada haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da 

perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo 

facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. 

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2020. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000260-64.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LOPES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI OAB - PR34428 (ADVOGADO(A))

ADEMIR SCOLA OAB - PR62867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA RITA SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIA HOMMERSCHAG NORA BORGES SANTOS OAB - PR33308 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO VALENTE GIUBLIN TEIXEIRA OAB - PR33202 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVAN SANTINI SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, para que tenham ciência quanto a Audiência 

Designada para o dia 7 de abril de 2020 às 13h30min, que será realizada 

na sala de audiências da 2ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT. 

Ressalta-se que deverão os causídicos estarem presentes no referido ato 

designado, acompanhando a testemunha que será ouvida, cabendo ao 

patrono constituído a incumbência de intimar as testemunhas indicadas 

(art. 455, do CPC). Cáceres/MT, 5 de fevereiro de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000260-64.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LOPES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI OAB - PR34428 (ADVOGADO(A))

ADEMIR SCOLA OAB - PR62867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA RITA SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIA HOMMERSCHAG NORA BORGES SANTOS OAB - PR33308 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO VALENTE GIUBLIN TEIXEIRA OAB - PR33202 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVAN SANTINI SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a parte acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006849-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BRAULIO DA CUNHA ESPINDOLA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/05/2020 as 17:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002632-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUAN DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 22 de abril de 2020 às 17:00hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004760-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA COELHO PARE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar o 

parte requerida , na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que 

compareça na Audiência de Conciliação agendada para o dia 04 de maio 

de 2020 às 16:00hs, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2020. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003627-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL V L DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003627-67.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ARMANDO JOSE FERREIRA REU: COMERCIAL V L DE VEICULOS E PECAS 

LTDA - ME Vistos. 1. CERTIFIQUE-SE acerca da citação dos confinantes, 

conforme determinado no despacho de ID. 15861857. Não tendo sido 

efetuada, proceda-se a citação e intimação destes. 2. Cumprida todas as 

determinações, venham os autos conclusos para deliberação. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005594-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TEODORO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005594-16.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARILCE RAMOS REQUERIDO: LUIZ TEODORO PEREIRA 

Vistos. 1. CERTIFIQUE-SE se houve resposta ao ofício de ID. 25230596. 2. 

Em caso negativo, REITERE-SE, consignando que a ausência de resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias acarretará as penas do crime desobediência. 

3. Com a resposta, INTIME-SE a autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002475-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENIGNA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002475-47.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENIGNA MARIA DE JESUS REU: ANTONIO FERREIRA DA SILVA Vistos. 1. 

Diante da certidão do Oficial de Justiça em ID. 22353764, REMETAM-SE os 

autos à Defensoria Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providencie os documentos necessários para regularização do polo 

passivo, bem como manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. 2. Decorrido o 

prazo sem manifestação e devidamente certificado, VENHAM os autos 

conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001151-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FERREIRA DA CRUZ FERRAZ (AUTOR(A))

BENEDITO REGINALDO FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO VIEIRA ONOFRE (REU)

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA ONOFRE (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001151-56.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENEDITO REGINALDO FERRAZ, BENEDITA FERREIRA DA CRUZ FERRAZ 

REU: MARCOS ANTONIO VIEIRA ONOFRE, MARIA AUXILIADORA DE 

OLIVEIRA ONOFRE Vistos. 1. Em análise ao sistema Apolo, verifica-se que 

existe propositura de ação datada em 13/04/2014 proposta contra o 

requerido, distribuída sob o código n° 72902, na qual informa que Marcos 

Antônio Vieira Onofre, atualmente reside na Rua Rodrigues Alves, nº 472, 

bairro Cidade Nova neste município de Cáceres-MT, bem como existe 

propositura de ação datada em 31/03/2014 em desfavor da requerida 

Maria Auxiliadora de Oliveira Onofre, informando que esta reside na Rua 

dos Ametista, nº 464, bairro Cohab Velha, neste município. 2. Portanto, 

CITEM-SE os Requeridos para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, inciso III, com as 
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advertências do art. 344, ambos do Código de Processo Civil. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004495-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAL DOS SANTOS CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004495-11.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: EDIVAL DOS SANTOS CARDOSO Vistos. 

CUMPRA-SE integralmente a decisão retro, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003512-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003512-12.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA Vistos. 1. Diante das 

informações retro, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Em seguida, à conclusão. 

3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006516-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DANTAS DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE GERALDO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA CURY ARANTES (REU)

RENATO ARANTES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS EDUARDO MARCON SPOSITO OAB - SP361158 (ADVOGADO(A))

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006516-28.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE GERALDO DA SILVA FILHO, DALVA DANTAS DA SILVA REU: 

RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY ARANTES Vistos. 1. Visando à 

resolução da demanda através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os 

autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência de 

Conciliação. 2. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de seus 

advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 3. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido 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, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004989-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004989-07.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSELITO RODRIGUES DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. 

Tendo em vista a manifestação da parte autora em ID. 17460660, 

DETERMINO a remessa dos autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), para inclusão na pauta do 

mutirão de perícias DPVAT. 2. Após, VENHAM-ME os autos CONCLUSOS 

para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004496-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

MAPFRE VIDA S/A (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004496-64.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MANOEL BENEDITO DA SILVA REU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A., MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos. 1. Diante da certidão retro, 

INTIME-SE a parte autora, via advogado constituído, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido 

o prazo sem manifestação e devidamente certificado, venham os autos 

conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001579-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO CABRERA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001579-09.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 
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EXECUTADO: JOAO APARECIDO CABRERA BATISTA Vistos. 1. INTIME-SE 

o exequente para atualização do débito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Em 

seguida, à conclusão. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005400-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

ANA LUCIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE VITORIA DA SILVA MORO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005400-50.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA LUCIA DOS SANTOS, SEBASTIAO JOSE DA SILVA JUNIOR REU: 

ALCIONE VITORIA DA SILVA MORO Vistos. 1. Analisando os autos, 

verifica-se que a correspondência citatória de ID. 19850038 retornaram 

com a resposta “Ausente”. 2. Desse modo, DEFIRO o pedido de citação 

por oficial de justiça formulado em ID. 28458240, devendo ser observado 

às diretrizes do despacho inicial. 3. Sendo inexitosa a citação pessoal, 

INTIME-SE a parte autora para dar andamento ao feito e indicar novos 

endereços da parte requerida, ou afirmar a inexistência, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção. 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000043-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GERALDO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO GARCETE RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000043-89.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MILTON GERALDO DE MAGALHAES REQUERIDO: CARLOS 

ANTONIO GARCETE RIBEIRO Vistos. 1. Tendo em vista o teor da certidão 

retro e em razão do caráter itinerante da Carta Precatória, REMETA-SE a 

missiva ao juízo da comarca de Nobres/Mato Grosso. 2. COMUNIQUE-SE o 

Juízo Deprecante. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005347-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA COIMBRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

EULER DE MOURA SOARES FILHO OAB - MG45429 (ADVOGADO(A))

YURI DE LIMA SANTOS OAB - MT27260-B (ADVOGADO(A))

LAURA MARTINS OLIVEIRA OAB - MT26772-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005347-35.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARIA EVA COIMBRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 1. Tendo em vista o teor 

da certidão em ID. 27894404, DEVOLVA-SE a presente Carta Precatória 

ao Juízo Deprecante com nossas homenagens de estilo deste Juízo. 2. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006971-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIOSMAR DOS SANTOS - ME (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006971-56.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE ANTONIO DE CARVALHO REU: LIOSMAR DOS SANTOS - ME Vistos. 

1. Analisando os autos, verifica-se que a correspondência citatória de ID. 

21037310, retornaram com a resposta “Ausente”. 2. Desse modo, DEFIRO 

o pedido de citação por oficial de justiça formulado em ID. 21619409, 

devendo ser observado às diretrizes do despacho inicial. 3. Sendo 

inexitosa a citação pessoal, INTIME-SE a parte autora para dar andamento 

ao feito e indicar novos endereços da parte requerida, ou afirmar a 

inexistência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002809-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVALDO DA CRUZ MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002809-81.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

LUCIVALDO DA CRUZ MENDES Vistos. 1. Diante da certidão retro, 

INTIME-SE a parte autora, via advogado constituído, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido 

o prazo sem manifestação e devidamente certificado, venham os autos 

conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002125-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA & BAPTISTA LTDA -ME - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002125-59.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

PEDROSA & BAPTISTA LTDA -ME - ME REU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos. 1. Visando à resolução da demanda através da autocomposição, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência 

de Conciliação. 2. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de seus 

advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 3. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido 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, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002461-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOMINGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE JESUS GOMES E MELO (REU)

JOSE NATAL GOMES (REU)

EDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL (REU)

HORACIMIL CIPRIANO DE CARVALHO FILHO (REU)

IDAMIR CORREA DE CARVALHO (REU)

EDAILTON CORREA DE CARVALHO (REU)

ETELVINA CORREA DE CARVALHO (REU)

MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ (REU)

JAMERSON ANDRE DE CAMPOS CARVALHO (REU)

IRANIL CARVALHO DE LIMA (REU)

ILMA CARVALHO DARIO (REU)

CLAUDIA VALERIA DE CAMPOS CARVALHO (REU)

MARIA EDIL DE CARVALHO GOMES (REU)

CARLINDA DE CAMPOS (REU)

FRANCIS MARIS CRUZ (REU)

DAVID WILSON DE CAMPOS CARVALHO (REU)

BARNABE RAMOS DE CAMPOS (REU)

MARIANA RIBEIRO DE CAMPOS (REU)

MIGUEL DE ARRUDA CABRAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002461-63.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DOMINGUES REU: BARNABE RAMOS DE CAMPOS, 

MARIANA RIBEIRO DE CAMPOS, CARLINDA DE CAMPOS, DAVID WILSON 

DE CAMPOS CARVALHO, CLAUDIA VALERIA DE CAMPOS CARVALHO, 

MARIA EDIL DE CARVALHO GOMES, JAMERSON ANDRE DE CAMPOS 

CARVALHO, IRANIL CARVALHO DE LIMA, ILMA CARVALHO DARIO, 

ETELVINA CORREA DE CARVALHO, EDAILTON CORREA DE CARVALHO, 

HORACIMIL CIPRIANO DE CARVALHO FILHO, IDAMIR CORREA DE 

CARVALHO, TEREZINHA DE JESUS GOMES E MELO, JOSE NATAL 

GOMES, MIGUEL DE ARRUDA CABRAL, FRANCIS MARIS CRUZ, MARIA 

QUEIROZ DE MENEZES CRUZ, EDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL 

Vistos. CUMPRA-SE integralmente a decisão retro, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006445-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO GONINI BENICIO OAB - SP195470 (ADVOGADO(A))

WESLEY BARBOSA TORO MACHADO OAB - MT25707/O 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

- Processo aguardando prazo para apresentação de contestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 249067 Nr: 3429-13.2019.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

DEFENSORIA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:2723 e 

14250-A

 (...)12. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à 

execução, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, 

consequentemente DETERMINO, após preclusa a via recursal, o 

prosseguimento da demanda em apenso. 13. DEIXO DE CONDENAR o 

embargante ao pagamento de honorários de sucumbência na medida em 

que a sua própria pessoa não deu causa à interposição do instrumento de 

defesa, sendo que tal foi feito por força da lei mediante a nomeação por 

este juízo de curador especial.14. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.15. Publique-se. Intime-se. 16. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Cáceres/MT, 03 de fevereiro de 2020.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 185310 Nr: 5431-92.2015.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CRISTINA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AAutos do Processo Código n.º 185310.

Vistos.

 1. Conforme certificado à fl. 96, a parte executada não foi localizada para 

a intimação com a finalidade de promover o pagamento da dívida.

2. Ocorre que a diligência do oficial de justiça se deu no mesmo endereço 

onde ocorreu a citação, de modo que, em havendo alteração de endereço, 

era de incumbência da parte demandada a comunicação ao juízo, 

consoante parágrafo único do art. 274, CPC, o que não ocorreu.

3. Logo, REPUTO COMO VÁLIDA a intimação da parte demandada, 

devendo a execução prosseguir normalmente.

4. À fl. 88 pugna o exequente pela constrição de valores através do 

sistema BACENJUD, todavia, não se vê planilha atualizada do débito 

exequendo.

5. Isto posto, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacione a planilha atualizada do débito.

6. Em seguida, sendo a dívida atualizada, CERTIFIQUE-SE nos autos 

FAÇA-OS CONCLUSOS para análise do pedido de constrição patrimonial.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 03 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 190553 Nr: 8625-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM-M, MAM, JAGDS, GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402/TO, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - 

OAB:OAB-TO2943, KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - OAB:2412/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo Código n.º 190553.

Vistos.

 1. Tendo em vista o pagamento da diligência já realizado pela parte 

Exequente (fl.116), na forma do artigo 252 e seguintes do CPC/2015, 

DETERMINO a citação por hora certa da parte demandada, no mesmo 

endereço indicado no mandado encartado à fl.103/103-v.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 03 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes
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 Cod. Proc.: 236443 Nr: 5551-33.2018.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->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: VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZENIL MARTINS PASTOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Autos do Processo Código n.º 236443.

Vistos

 1. Em atenção à manifestação da parte requerente à fl. 110, informando 

interesse em realização de audiência de conciliação/mediação, 

DETERMINO a designação audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do CPC/2015.

2. INTIMEM-SE as partes através de seus advogados constituídos, via DJE, 

para o comparecimento à audiência de conciliação a ser designada.

3. Após a realização da audiência de conciliação, sendo obtido ou não 

acordo, o que deverá ser lavrado em termo, CERTIFIQUE-SE nos autos e 

REMATA-OS CONCLUSOS.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 03 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 103450 Nr: 8549-52.2010.811.0006

 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: JOSÉ GERONIMO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, BEATRIZ 

DE ALMEIDA RONDON PESSOA, ASSUNÇÃO FRANCISCO DA SILVA, 

MELCHÍADES FRANCELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 103450

Vistos.

1. Tendo em vista que autor apresentou novo endereço da requerida 

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA (fls. 152/153), EXPEÇA-SE carta 

precatória ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, com nossas sinceras 

homenagens.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 03 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27618 Nr: 2934-28.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS PEREIRA LEITE, NILZA APARECIDA BEZERRA 

MORON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANTUNES DE MIRANDA 

SÁ - OAB:6395-B, SILVIO FÉLIX DE OLIVEIRA - OAB:12.403-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 (...)16. Por todo o exposto, ante a ausência de seus requisitos, REJEITO a 

impugnação ao cumprimento de sentença.17. Considerando o depósito 

judicial realizado pela parte executada (fls. 410), AUTORIZO desde já a 

expedição de alvará para levantamento dos valores remanescentes, em 

favor dos exequentes Jeremias Pereira Leite e Nilza Aparecida Bezerra 

Moron Pereira, na conta indicada nos autos.18. Por fim, com o 

levantamento dos valores, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC, nos termos da sentença prolatada pelo juízo às 

fls. 376/379-verso. 19. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.20. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Cáceres/MT, 03 de fevereiro de 

2020.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56765 Nr: 3299-77.2006.811.0006

 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: MARIA DA COSTA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA ASSUNÇÃO IMÓVIES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES - OAB:11.468/MT, 

EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - 

OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos do Processo Código n.º 56765.

Vistos.

 1. Considerando o falecimento da parte demandada, bem como, a 

indicação da representante do espólio às fls. 199/202, PROMOVAM-SE as 

alterações na autuação e distribuição, a fim de constar no polo passivo: 

ESPÓLIO DE JORGE ASSUNÇÃO DE FREITAS representado por JANE 

MARIA TORTORELLI DE FREITAS.

2. No mais, PROMOVA-SE a citação da representante nos endereços 

indicados no anverso da fl. 199.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 03 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 175869 Nr: 10537-69.2014.811.0006

 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: SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ANTONIO FERREIRA 

SOUTO, IGOR FONTES GARCIA, TATIANE CAMPOS FONTES, FRANCISCO 

ANTONIO SOUTO E FARIA, JACQUELINE FONTES GARCIA, IVAN FONTES 

GARCIA, LUIZ GOMES DE ARRUDA, ANTONIA BENEDITA MACIEL DE 

ALMEIDA, JOAQUIM SOUTO GOMES DE ARRUDA, ANTÔNIO GONÇALO 

SOUTO DE ARRUDA, HELLEM DE LOURDES GOMES DE ARRUDA, MARIA 

MACIEL VILLAS BOAS, HELENA GOMES PEREIRA, TEREZINHA ELIZABETH 

SOUTO FARIA, DANIVAL BENTO RODRIGUES, MARÍLIA FREIRE DE 

CAMPOS FONTES, FABIO GOMES DE ARRUDA, TÚLIO AURÉLIO CAMPOS 

FONTES, JACQUELINE SOUTO FARIA NAVARRO, JOSÉ HENRIQUE SOUTO 

FONTES, ANA TEREZA SOUTO FONTES, MARIA JOSÉ FONTES OURIVES, 

MARINA MACIEL ARDIGO, PAULINA MARIA DE ARRUDA GATTASS, 

JOAQUIM IZIDORO SOUTO FONTES, ANA TEREZA FARIA GARDIN, MARIA 

DE LOURDES FARIA BLOEMER, SEBASTIANA LEITE FARIAS, MARINO 

SOUTO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 175869

Vistos.

1. Informados pela parte autora os endereços atualizados de alguns dos 

requeridos às fls. 133, DEFIRO a citação por oficial de justiça do requerido 

MARINO SOUTO FONTES, bem como, citação por via postal dos 

requeridos TATIANA CAMPOS FONTES e JOAQUIM SOUTO GOMES DE 

ARRUDA.

2. Por oportuno, visto que decorrido em muito o prazo requerido para 

apresentação dos endereços dos demais herdeiros, INTIMO a parte autora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os referidos endereços.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Cáceres/MT, 03 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 3759 Nr: 9-69.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Autos do Processo Código n.º 3759.

Vistos.

 1. Em atenção à manifestação do exequente (fl. 158/158-v), 

apresentados os sucessores da parte executada, PROMOVA-SE a 

retificação no registro do feito, a fim de que passe a constar no polo 

passivo: ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ, representado pelos herdeiros: 

HELENA VEIGA MARTINEZ, JOÃO ANTÔNIO MARTINEZ, SIDERLEI 

MARTINEZ e ADEMIR MARTINEZ.

2. No mais, PROMOVA-SE a citação dos representantes nos endereços 

indicados.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 03 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 10676 Nr: 913-84.2000.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BORGES DOS SANTOS, JOÃO 

BORGES DOS SANTOS, FÁTIMA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 (...)15. Por todo exposto, por se tratar de pequena propriedade rural, 

ACOLHO a impugnação oposta pela parte Executada e DETERMINO a 

desconstituição da penhora realizada à fl. 156/156-v, que recaiu sobre o 

imóvel: Sítio Vista Alegre, com área de 62,9287 (sessenta e dois hectares, 

noventa e dois ares e oitenta e sete centiares), localizado no distrito de 

Horizonte D’oeste – Cáceres-MT, registrado sob a matrícula: R-1, M – 

19.523, folha 259, livro 2-N-2 no Cartório de Registro de Imóveis de 

Cáceres/MT.16. OFICIE-SE o Cartório de Registros de Imóveis desta 

comarca acerca da presente Decisão.17. INTIME-SE a parte exequente 

para dar prosseguimento à execução, pugnando o que entender 

pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 18. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Cáceres/MT, 03 de fevereiro de 2020.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 11411 Nr: 425-03.1998.811.0006

 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: ANA MARIA MESQUITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA NUNES DE ARAÚJO, HERMENIA 

NUNES DE ARAÚJO, JOÃO BATISTA DE ARAUJO, OLINDA NUNES DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO BORGES DE 

OLIVEIRA - OAB:6121/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos do Processo Código n.º 11411.

Vistos.

 1. Quanto à manifestação do perito Marlon Brant Pinheiro Leite (fls. 

317/327), não verifico nos autos proposta de honorários na época da 

nomeação por ele apresentada, ou qualquer comprovante de pagamento 

de honorários pelas partes, logo, não há o que se restituir, de modo que, 

ACOLHO o que fora dito pelo perito.

 2. Passo seguinte, em atenção à manifestação da autora às fls. 303/304 e 

315/316, verifico que há mais de 10 anos foi prolatada a sentença que 

reconheceu o direito da autora de usucapir o imóvel, sendo que, o 

processo se arrasta até a presente data pela ausência de documentação 

pericial para identificação da área e que, de fato, um perito com atuação 

nesta comarca suprirá totalmente a necessidade de realização dos 

trabalhos de levantamento da área do imóvel objeto da lide, desta forma, 

DESTITUO a Empresa Real Brasil do encargo para o qual fora nomeada e 

NOMEIO como perito o engenheiro Laércio Garcia (CREA nº 4546 TDMT), 

podendo ser encontrado na Rua General Osório, 899, Centro, Cáceres/MT, 

telefone: (65) 99905-7744, para a realização da aludida perícia, nos 

termos da decisão de fls. 305/306.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 03 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140396 Nr: 10033-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA ME, 

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, ANTONIO CARLOS FERREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 CERTIDÃO

Impusiono os autos para intimar a parte autora, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 (quinze) dias informe nos autos os dados e endereço de 

localização dos imóveis a serem reavaliados.

Marco Antonio Viana Matheus Rodrigues.

Mat. 37652

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006849-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BRAULIO DA CUNHA ESPINDOLA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

n. 1006849-43.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 79.786,39 ESPÉCIE: 

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

MARIA BRAZ Endereço: rua rui barbosa, 579, jardim celeste, CÁCERES - 

MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: JOSE BRAULIO DA CUNHA 

ESPINDOLA Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial 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, bem como, da audiência designada para o dia 

05/05/2020 às 17:00 CEJUSC. RESUMO DA INICIAL:ANA MARIA BRAZ, 

brasileira, divorciada, aposentada, inscrita no CPF/MF sob o nº 

531.791.101-04, portadora da cédula de identidade RG nº 726.732 

SSP/MG, residente e domiciliada à Rua Rui Barbosa, nº 579, Bairro Jardim 

Celeste na cidade de Cáceres-MT, CEP: 78.200-000, por intermédio de seu 

advogado que esta subscreve com instrumento de procuração ad judicia 
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anexa, com endereço profissional do rodapé, vem mui respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 1.238 do Código 

Civil e 941 do CPC, vem propor a presente: AÇÃO DE USUCAPIÃO em face 

de JOSÉ BRAULIO DA CUNHA ESPINDOLA, com informações pessoais 

desconhecida, residente e domiciliada em lugar incerto e não sabido, pelos 

motivos de fato e de direito a seguir expostos: DO VALOR DA CAUSA 

Para efeitos fiscais dá-se à causa o valor de R$ 79.786,39 (setenta e 

nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos). 

DECISÃO: Vistos. 1. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por ANA 

MARIA BRAZ em face de JOSÉ BRAULIO DA CUNHA ESPÍNDOLA, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, CITEM-SE e INTIMEM-SE pessoalmente o (a) requerido (a) e 

os confinantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com fundamento no 

art. 246, §3º do Código de Processo Civil, para comparecerem à audiência 

de tentativa de mediação/conciliação, preferencialmente acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC), a ser 

agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. 3. 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. 4. ADVIRTA-SE a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), cujo 

termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334). 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

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

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

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

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

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

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

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

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA, digitei. Cáceres, 5 de 

fevereiro 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.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006849-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BRAULIO DA CUNHA ESPINDOLA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

n. 1006849-43.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 79.786,39 ESPÉCIE: 

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

MARIA BRAZ Endereço: rua rui barbosa, 579, jardim celeste, CÁCERES - 

MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: JOSE BRAULIO DA CUNHA 

ESPINDOLA Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, 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, bem como, da audiência designada 

para o dia 05/05/2020 às 17:00 CEJUSC. RESUMO DA INICIAL:ANA MARIA 

BRAZ, brasileira, divorciada, aposentada, inscrita no CPF/MF sob o nº 

531.791.101-04, portadora da cédula de identidade RG nº 726.732 

SSP/MG, residente e domiciliada à Rua Rui Barbosa, nº 579, Bairro Jardim 

Celeste na cidade de Cáceres-MT, CEP: 78.200-000, por intermédio de seu 

advogado que esta subscreve com instrumento de procuração ad judicia 

anexa, com endereço profissional do rodapé, vem mui respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 1.238 do Código 

Civil e 941 do CPC, vem propor a presente: AÇÃO DE USUCAPIÃO em face 

de JOSÉ BRAULIO DA CUNHA ESPINDOLA, com informações pessoais 

desconhecida, residente e domiciliada em lugar incerto e não sabido, pelos 

motivos de fato e de direito a seguir expostos: DO VALOR DA CAUSA 

Para efeitos fiscais dá-se à causa o valor de R$ 79.786,39 (setenta e 

nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos). 

DECISÃO: Vistos. 1. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por ANA 

MARIA BRAZ em face de JOSÉ BRAULIO DA CUNHA ESPÍNDOLA, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, CITEM-SE e INTIMEM-SE pessoalmente o (a) requerido (a) e 

os confinantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com fundamento no 

art. 246, §3º do Código de Processo Civil, para comparecerem à audiência 

de tentativa de mediação/conciliação, preferencialmente acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC), a ser 

agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. 3. 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. 4. ADVIRTA-SE a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), cujo 

termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334). 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

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

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

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

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

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 
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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, ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA, digitei. Cáceres, 5 de 

fevereiro 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000260-64.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LOPES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI OAB - PR34428 (ADVOGADO(A))

ADEMIR SCOLA OAB - PR62867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA RITA SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIA HOMMERSCHAG NORA BORGES SANTOS OAB - PR33308 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO VALENTE GIUBLIN TEIXEIRA OAB - PR33202 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVAN SANTINI SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000260-64.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUCAS LOPES MOREIRA REQUERIDO: SANTA RITA SAUDE 

S/A Vistos. 1. DESIGNO audiência para oitiva da testemunha para o dia 07 

de abril de 2020 às 13h30min. 2. INFORME ao Juízo Deprecante, 

consignando as homenagens deste Juízo. 3. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005316-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARVAL BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUGA E PANORAMA INDUSTRIA DE COUROS LTDA (REU)

EDVALDO DA SILVA SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005316-15.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ARVAL BRASIL LTDA. REU: FUGA E PANORAMA INDUSTRIA DE COUROS 

LTDA, EDVALDO DA SILVA SANTOS Vistos. 1. Analisando os autos, 

verifico que, embora a parte requerida tenha sido acompanhada por 

advogado na audiência de conciliação, o mesmo não juntou procuração 

nos autos, desse modo, proceda-se à exclusão do advogado Dr. José de 

Castro Júnior dos autos. 2. Ainda, devidamente citado e intimado para 

contestar no prazo legal (ID. 24545440), o requerido deixou transcorrer o 

prazo in albis, razão pela qual DECRETO a revelia deste nos termos do art. 

344 do Código de Processo Civil. 3. Em seguida, INTIME-SE a parte autora 

para que especifique as provas que pretende produzir, indicando 

objetivamente, os fatos que pretende demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC. 5. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá à parte, indicar quais questões de 

direito entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 6. Saliento que, na 

ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 7. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em 

seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, 

sentença. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006796-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006796-28.2019.8.11.0006. AUTOR(A): J. 

C. D. S. S. REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT proposta por 

JEAN CLÓVIS DOS SANTOS SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. 2. Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, CITE-SE E INTIME-SE 

A REQUERIDA para comparecer à audiência de tentativa de 

mediação/conciliação, preferencialmente acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC), a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, onde haverá a inclusão na pauta do mutirão de perícias DPVAT. 

3. 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. 4. 

ADVIRTA-SE a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). 5. 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. 6. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001790-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DA SILVA (EXECUTADO)

GIOVANI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001790-45.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: ADONIAS 

DA SILVA, GIOVANI PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO DEL MOURO 

JUNIOR Vistos. 1. A exequente requer sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD de propriedade da parte executada. 2. É 

verdade que o juízo pode requisitar, excepcionalmente, informações sobre 

a existência de bens constantes em órgãos públicos, quanto às pessoas 

que, de alguma forma, encontram-se envoltas em processo judicial. 3. 

Sucede que, em virtude do caráter público do processo, como instrumento 

de jurisdição, prevalece o interesse da Justiça quanto ao esclarecimento 

da verdade. 4. Desse modo, a requisição de informações sobre bens de 

quem litiga em processo judicial é realizada não apenas no interesse das 

partes, mas em benefício da própria Justiça, à luz do art. 438 do CPC, 

verbis: “Art. 438 - O juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição: I - as certidões necessárias à prova das 

alegações das partes.” 5. Muito embora a previsão legal supra 

mencionada, deve ser a questão interpretada à luz da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, dirigido aos Senhores magistrados, aconselhando o seguinte: 

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.” 6. Ainda que 

a requisição de informações a órgãos públicos revista-se de legalidade, a 

excepcionalidade da permissão justifica a exigência do preenchimento do 

requisito ao qual é condicionada, isto é, o credor, ao pleitear as 

informações sobre renda ou bens do executado, deveria, 

necessariamente, justificar que esgotou todos os meios que tinha a seu 

alcance para obtê-las. 7. In casu, embora tenha requerido as informações, 

deixou a exequente de comprovar nos autos, como era do seu dever o 

fazer, houvesse atendido a essa exigência que lhe competia observar, 

isto é, prova que demonstrasse o exaurimento de todos os recursos 

disponíveis para a colheita dos dados requeridos. 8. Sendo assim, embora 

legítimo o interesse da credora em buscar as informações de seu 

interesse junto aos órgãos públicos, não demonstrou, todavia, a 

excepcionalidade a fim de ensejar a efetivação da diligência pleiteada. 9. 

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 28193418, bem como REVOGO 

integralmente decisão em ID. 26116704. 10. INTIME-SE a parte exequente, 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005155-39.2018.8.11.0006

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:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005155-39.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: WILSON COSTA MARQUES JUNIOR Vistos. 

1. Analisando os autos, verifico que, embora a parte requerida tenha sido 

acompanhada por advogado na audiência de conciliação, o mesmo não 

juntou procuração nos autos. 2. Ainda, devidamente citado e intimado para 

contestar no prazo legal, o requerido deixou transcorrer o prazo in albis, 

razão pela qual DECRETO a revelia deste nos termos do art. 344 do Código 

de Processo Civil. 3. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para que 

especifique as provas que pretende produzir, indicando objetivamente, os 

fatos que pretende demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, 

II, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 5. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá à parte, indicar quais questões de direito entende 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 6. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 7. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em 

seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, 

sentença. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005178-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE AGUIAR (AUTOR(A))

CLERIS NEIDE MATEUS DE AGUIAR (AUTOR(A))

ERAQUE RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

JOAO BATISTA PINTO (AUTOR(A))

OSMILDO FRANCISCO DE PAULA (AUTOR(A))

HERMINIA DUARTE FARIA (AUTOR(A))

ALBERTO DA COSTA E FARIA (AUTOR(A))

ELISIO ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005178-48.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ERAQUE RAMOS DA SILVA, OSMILDO FRANCISCO DE PAULA, JOAO 

BATISTA PINTO, ALBERTO DA COSTA E FARIA, HERMINIA DUARTE 

FARIA, ELISIO ALVES CORREA, HELIO DE AGUIAR, CLERIS NEIDE 

MATEUS DE AGUIAR REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional ajuizada por ERAQUE 

RAMOS DA SILVA e outros em face SUL AMÉRICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. 2. Foi determinada a emenda a inicial para juntar nos autos 

documentos hábeis a comprovação de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça e recolhimento das 

custas judiciárias, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Verifico que mesmo 

intimada para emendar a inicial à parte requerente quedou-se inerte. 4. 

Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, parágrafo único do CPC, “se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 6. Como 

observa Moacir Amaral, de tal modo: “proporciona a lei oportunidade ao 

autor para emendar ou completar a petição inicial, a qual, findo o prazo 

aludido, voltará ao juiz para de novo examina-la e dar-lhe despacho 

adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor não cumprir a 

diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição inicial”. 

(Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 

1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que a parte autora, devidamente 

intimada pelo seu causídico constituído, não cumpriu a diligência ordenada 

por este Juízo. 8. Observo também, contudo, que no caso “sub examine”, 

não tem aplicação a regra inserta no § 1º, do art. 485 do CPC, porque não 

se trata da hipótese ali mencionada. 9. O mestre Theotônio Negrão anota 

que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do 
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antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o qual corresponde ao §1º do artigo 

485, CPC, “in verbis”: “A determinação de que se emende a inicial em dez 

dias dar-se-á ao autor, por seu advogado, não incluindo o disposto no art. 

267, § 1º do CPC”. (Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Esse o 

pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 

LEGAL. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE 

BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. - Adotadas as 

razões declinadas na decisão agravada. - Cabe ao magistrado, no 

exercício de seu poder discricionário, ordenar as providências que 

assegurem a eficácia da prestação jurisdicional, sendo dever da parte 

cumprir as ordens judiciais. - É desnecessária a intimação pessoal da 

parte quando se tratar de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial. A regra inserta no § 1º, do art. 267, do CPC, não se aplica à 

hipótese do parágrafo único do art. 284 do CPC. - Agravo legal a que se 

nega provimento.” (TRF-3 - AC: 12128 SP 0012128-93.2009.4.03.6183, 

Relator: JUIZ CONVOCADO HELIO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 

27/08/2012, SÉTIMA TURMA) 11. Diante do exposto, INDEFIRO a petição 

Inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por 

consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a presente alçai, sem 

julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 12. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. 

13. Após o transito em julgado, ao arquivo. 14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002782-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CORTEZ GADOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002782-98.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA LUIZA CORTEZ GADOTTI REU: BANCO GMAC S.A. Vistos. 1. 

Trata-se de Ação Revisional de Contrato ajuizada por MARIA LUIZA 

CORTEZ GADOTTI e outros em face BANCO GMAC S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Foi determinada a 

emenda a inicial para efetuar o pagamento das custas e despesas 

processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Verifico que mesmo intimada 

para emendar a inicial à parte requerente quedou-se inerte. 4. Vieram os 

autos conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. 5. 

Conforme preceitua o art. 321, parágrafo único do CPC, “se o autor não 

cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 6. Como observa 

Moacir Amaral, de tal modo: “proporciona a lei oportunidade ao autor para 

emendar ou completar a petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, 

voltará ao juiz para de novo examina-la e dar-lhe despacho adequado, de 

deferimento ou indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe 

fora ordenada – o juiz indeferirá a petição inicial”. (Primeiras Linhas de 

Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 1997, pág. 1.390) 7. 

Porém, verifico que a parte autora, devidamente intimada pelo seu 

causídico constituído, não cumpriu a diligência ordenada por este Juízo. 8. 

Observo também, contudo, que no caso “sub examine”, não tem aplicação 

a regra inserta no § 1º, do art. 485 do CPC, porque não se trata da 

hipótese ali mencionada. 9. O mestre Theotônio Negrão anota que o 

Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do antigo 

artigo 267, §1º, do CPC/1973, o qual corresponde ao §1º do artigo 485, 

CPC, “in verbis”: “A determinação de que se emende a inicial em dez dias 

dar-se-á ao autor, por seu advogado, não incluindo o disposto no art. 267, 

§ 1º do CPC”. (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 

30ª ed., Saraiva, 1999, pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Esse o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 

557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. - Adotadas as razões 

declinadas na decisão agravada. - Cabe ao magistrado, no exercício de 

seu poder discricionário, ordenar as providências que assegurem a 

eficácia da prestação jurisdicional, sendo dever da parte cumprir as 

ordens judiciais. - É desnecessária a intimação pessoal da parte quando 

se tratar de extinção do processo por indeferimento da petição inicial. A 

regra inserta no § 1º, do art. 267, do CPC, não se aplica à hipótese do 

parágrafo único do art. 284 do CPC. - Agravo legal a que se nega 

provimento.” (TRF-3 - AC: 12128 SP 0012128-93.2009.4.03.6183, Relator: 

JUIZ CONVOCADO HELIO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2012, 

SÉTIMA TURMA) 11. Diante do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos 

termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por consequência 

JULGO e DECLARO EXTINTA a presente alçai, sem julgamento do mérito, 

com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 12. 

Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. 13. Após o 

transito em julgado, ao arquivo. 14. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença 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)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006070-54.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: LUIZ DE FREITAS 

RIBEIRO Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta 

por MAURICIO TEODORO JUNIOR, em desfavor de LUIZ DE FREITAS 

RIBEIRO. 2. Aportou aos autos pedido de desistência da ação, aviado pelo 

requerente (ID. 28849744). Vieram os autos conclusos. É o relatório 

necessário. Decido. 3. A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda. 4. Compete à parte 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no artigo 5º, 

XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os requisitos 

da legislação. 5. Pois bem. O requerente alegou desinteresse no 

prosseguimento da ação, hipótese de extinção do feito, conforme disposto 

no VIII, do art. 485 do CPC. 6. Isso posto e tendo em vista a manifestação 

expressa da parte requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 7. 

Custas pela parte autora (art. 88, CPC). 8. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. 9. Prescindível o registro da sentença, nos termos do 

artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça – CNGC. 10. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000191-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DIAS - POSTO - EPP (REU)

PAULO SERGIO DIAS (REU)

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000191-03.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO REU: PAULO SERGIO DIAS - POSTO - EPP, PAULO 
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SERGIO DIAS, ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS Vistos. 1. 

Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial acostado em 

ID. 27980811. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 2. 

Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade. 3. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes 

no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 515, III, do CPC, e 

atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC, para que 

produza os devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito. 4. Eventual 

descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes mesmos 

autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a inscrição no 

banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se necessário. 5. 

Custas e honorários conforme entabulado pelas partes. 6. Para efetivação 

deste comando judicial, se necessário, promova o diligente gestor as 

comunicações e diligências para materialização das cláusulas e termos da 

autocomposição homologada. 7. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de 

estilo. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, assim como, apresentado novo endereço, informar nova 

data para cumprimento do ato deprecado. Cáceres/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000432-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI da CNGC , impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

a(s) parte(s) autora(s) para, querendo, impugnar a contestação por 

negativa geral, no prazo de 15 (quinze) dias. Cáceres/MT, 5 de fevereiro 

de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007863-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SA OAB - RJ167549 

(ADVOGADO(A))

RENATO NAPOLITANO NETO OAB - SP155967 (ADVOGADO(A))

EDUARDO BORGES LEAL DA SILVA OAB - SP256890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PIGATTO NETO (REQUERIDO)

FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação das partes, com supedâneo nos artigos 

437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem acerca da resposta do perito (ID.Num. 

28855529) Cáceres/MT, 5 de fevereiro de 2020. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005054-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO PAIVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ARTIGOS DE CULTURA E LINGUAS ESTRANGEIRAS LTDA - 

ME (REU)

 

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 . 

1005054-65.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 6.500,00 ESPÉCIE: 

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de 

Ensino, Interpretação / Revisão de Contrato]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ICARO PAIVA FERNANDES Endereço: 

Avenida Getúlio Vargas, 231, Santa Izabel, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: CENTRO DE ARTIGOS DE CULTURA E 

LINGUAS ESTRANGEIRAS LTDA - ME Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 

490, - DE 0551/552 A 1249/1250, CENTRO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 

30160-041 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez)dias, requere o que 

entender de direito, tendo em vista a devolução das correspondências de 

ID-25638138 e 256338130. Cáceres, 5 de fevereiro de 2020. Cáceres, 5 

de fevereiro de 2020. Solange Bíscaro Marques Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006366-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE VANESSA DE ANDRADE (AUTOR(A))

DANILLO VIANA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO BATISTA LEITE (REU)

BETHANIA LUIZE DE CAMPOS LEITE (REU)

 

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 Advogado(s), para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada para o dia 28/04/2020 13:00 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES, ficando advertidos 

de que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, 

sujeito a multa. Cáceres, 5 de fevereiro de 2020. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000239-88.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT 

(LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

WENDERLEY TORO MACHADO (LITISCONSORTE)

 

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 . 

1000239-88.2020.8.11.0006 Valor da causa: R$ 35.371,38 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT Endereço: AV 

CASTELO BRANCO, 194, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

POLO PASSIVO: Nome: WENDERLEY TORO MACHADO Endereço: Rodovia 

MT 343, sentido Cáceres s/porto estrela, S/N, Km 3 Margem esqueda, 

Zona Rural, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Senhor(a): COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT 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. Deverá o nobre causídico acessar o 

site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Cáceres-MT, 5 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

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 - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

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 . 

1000183-55.2020.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.658,93 ESPÉCIE: 

[Honorários Advocatícios]->LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM (152) POLO ATIVO: Nome: BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO Endereço: DA MATA, 085, APTO 403, BLOCO 

02, VILA DA SERRA, NOVA LIMA - MG - CEP: 34000-000 POLO PASSIVO: 

Nome: DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS Endereço: desconhecido 

Senhor(a): REQUERIDO: DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS 

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, acima qualificada, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da dívida, no valor de 

R$ 3.658,93 (três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e três 

centavos). Acaso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá ainda 

sobre o montante devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 

523, §1° do CPC. Cáceres-MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006289-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006289-67.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: EDUARDO SORTICA DE LIMA EXECUTADO: BANCO DO 

BRASIL SA Providencie à habilitação do Advogado do Executado. Após, 

intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado (art. Art. 513, 

§2°, I do CPC), a fim de que este efetue o pagamento da dívida no prazo de 

15 (quinze) dias, na forma prevista do art. 523 do CPC. Acaso não efetue 

o pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre o montante devido multa 

(10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1° do CPC. Efetuado o 

pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, §2°). Decorrido o prazo anotado ao devedor, 

retorne concluso. Cumpra-se. Cáceres/MT, 05 de Fevereiro de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97179 Nr: 2246-22.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTILHO & FERNANDES LTDA, GILTON 

NATALY SILVA DE CASTILHO, LONILDO FERNANDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22761

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO os Executados, 

através de seus advogados, para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

acerca do pedido de extinção formulado pelo Exequente às fls. 107/108, 
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conforme o §4º do art. 485, do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99796 Nr: 4884-28.2010.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que é de conhecimento público o passamento do Exequente, 

bem como que ele atuava em causa própria nestes autos. Assim, 

considerando que em outros processos que tramitaram nesta secretaria a 

viúva do "de cujus", que também é advogada, passou a atuar na qualidade 

de herdeira/representante do espólio, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC, intimo a advogada LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA, OAB/MT 16339, 

para que, no prazo de 05 dias, habilite-se nos autos ou requeira o que 

entender pertinente, vez que há valores a serem liberados via alvará 

eletrônico em favor do Exequente e não dispomos de informação nestes 

acerca dos dados bancários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190726 Nr: 8736-84.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: SERAFIM RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMAM-SE os Exequentes, 

via DJE/MT, através de sua advogada, para que, no prazo de 05 dias, 

acoste aos autos os dados bancários em que pretende ver depositados o 

crédito principal e os honorários sucumbenciais.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136331 Nr: 5516-20.2011.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LOURIVAL MALHADO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DE CONCURSOS E VESTIBULARES 

DA UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO - FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MONTEIRO DA COSTA 

- OAB:8363/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREIA BOTELHO 

DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 5516-20.2011.811.0006, 

Protocolo 136331, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59284 Nr: 5592-20.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D`OESTE - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILMARA PINHEIRO 

LIMA BASTO, para devolução dos autos nº 5592-20.2006.811.0006, 

Protocolo 59284, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169358 Nr: 5710-15.2014.811.0006

 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: ALBEIRO MIRANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714-B, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN CEZAR 

NONATO DA COSTA, para devolução dos autos nº 

5710-15.2014.811.0006, Protocolo 169358, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170405 Nr: 6572-83.2014.811.0006

 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: DAIANA ALVES VENDRAMEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN CEZAR 

NONATO DA COSTA, para devolução dos autos nº 

6572-83.2014.811.0006, Protocolo 170405, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004727-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004727-57.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 10.144,28 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO(S): Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO(A): Nome: EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA 

Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, Q. 11 L. 18, JARDIM CIDADE 

NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de cinco (5) 

dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão da Dívida Ativa, OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO 

por meio de: 1.Depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens próprios à penhora, 

ou indicação de bens de terceiros, com anuência destes. RESUMO DA 

INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome 

e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos 

na inicial. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por 

edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria 

Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao exequente para 

falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 05 de fevereiro de 2020. 

Valdiney da Silva Nogueira - Analista Judiciário Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004726-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARCAL DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004726-72.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.463,60 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO(S): Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO(A): Nome: MANOEL MARCAL DE CAMPOS Endereço: RUA DO 

ESPINHAL, 0, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de cinco (5) dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, 

OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 1.Depósito em dinheiro, à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens 

próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência 

destes. RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e 

de seus sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos, etc. 

Promova-se a citação por edital da parte devedora. Não havendo 

resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador especial. 

Após, vistas ao exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

05 de fevereiro de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - Analista Judiciário 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005120-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA CACERES LIMITADA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005120-79.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.121,08 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO(S): Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO(A): Nome: TRANSPORTADORA CACERES LIMITADA Endereço: 

AV SANTOS DUMONT, 2129, DNER, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de cinco (5) dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, 

OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 1.Depósito em dinheiro, à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens 

próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência 

destes. RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e 

de seus sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos, etc. 

Promova-se a citação por edital da parte devedora. Não havendo 

resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador especial. 

Após, vistas ao exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

05 de fevereiro de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - Analista Judiciário 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004972-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ADRIANO MIRANDA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004972-68.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.270,84 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO(S): Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO(A): Nome: LUIZ ADRIANO MIRANDA DA CRUZ Endereço: RUA 

BELGICA, 0, Q-45 L-05, JARDIM VILA REAL, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de cinco (5) dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, 

OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 1.Depósito em dinheiro, à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens 

próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência 

destes. RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e 

de seus sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos, etc. 

Promova-se a citação por edital da parte devedora. Não havendo 

resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador especial. 

Após, vistas ao exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

05 de fevereiro de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - Analista Judiciário 

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.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-97.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS OAB - 050.160.111-25 

(REPRESENTANTE)

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 

(INTERESSADO)

Médica Perita Dra. ANITA DE SOUZA MELO, CRM/MT 2319 

(INTERESSADO)

Médica Perita, senhora MARA GRACIA DOS SANTOS MELLO, CRM/MT 

1442 (INTERESSADO)

Gerente Regional de Cuiabá, a senhora EVELIN VALQUIRIA SOARES DA 

SILVA (INTERESSADO)

Primeiro Subdefensor Público Geral ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(INTERESSADO)

Técnica Administrativa, senhora HELEN CAROLINE NASCIMENTO SOARES 

(INTERESSADO)

Coordenadora de Gestão Funcional, senhora ANA FLÁVIA NUNES RONDO 

(INTERESSADO)

Gestão de Pessoas da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

(INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso 

(INTERESSADO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000025-97.2020.8.11.0006. REPRESENTANTE: ZILENE NAYARA DE 

ALMEIDA MARTINS INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

GESTÃO DE PESSOAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, COORDENADORA DE GESTÃO FUNCIONAL, SENHORA ANA 

FLÁVIA NUNES RONDO, GERENTE REGIONAL DE CUIABÁ, A SENHORA 

EVELIN VALQUIRIA SOARES DA SILVA, MÉDICA PERITA, SENHORA 

MARA GRACIA DOS SANTOS MELLO, CRM/MT 1442, TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA, SENHORA HELEN CAROLINE NASCIMENTO SOARES, 

PRIMEIRO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL ROGÉRIO BORGES FREITAS, 

MÉDICA PERITA DRA. ANITA DE SOUZA MELO, CRM/MT 2319, MÉDICA 

PERITA DRA. MARIA LUIZA BIANCHINI DAS NEVES, CRM/MT 3195 Vistos, 

etc. Segundo consta da inicial, a Requerente participou de concurso 

público regido pelo Edital n. 23/2014, de 17 de novembro de 2017, 

concorrendo para a vaga de Técnico Administrativo – Assistente de 

Gabinete da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no Município de 

Cáceres, no qual foi aprovado na 11ª classificação, sendo nomeada na 

data de 15 de abril de 2019. A Requerente sustenta que ao ser submetida 

ao Exame Admissional realizado pela Coordenadoria de Perícia Médica do 

estado de Mato Grosso – Secretaria de Estado de Gestão, foi declara 

inapta para o exercício do cargo pretendido, em razão de possuir restrição 

quanto a visão (visão Monocular), impedindo assim que a Requerente 

tomasse posse. Alega ainda a Requerente, que apesar de possuir 

redução na visão – CID H54.5 – visão subnormal em um olho, esta não 

gera impedimento para desempenho do cargo pretendido. Requer a titulo 

de tutela de urgência que se determinado à Gestão de Pessoas da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso dê posse imediatamente à 

Requerente Zilene Nayara de Almeida Martins no Cargo de Técnico 

Administrativo – Assistente de Gabinete da Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso com lotação no município de Cáceres/MT É o sucinto 

relato. Decido. Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, 

já que se trata de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se 

pode olvidar que somente em casos especiais poderá o mesmo ser 

concedido antes da citação da parte requerida e deve estar amparado em 

elementos suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da 

concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 

do 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.” Dessa 

maneira, antes da apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo 

necessária a formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos 

narrados na exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de 

urgência em sede de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos 

pedidos de antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento 

da contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebo a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15; Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação; Cite-se o réu da presente ação 

para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 335, II e com 

prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se manifeste quanto o 

interesse; Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-88.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA PIRES GERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000336-88.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:THELMA PIRES 

GERONIMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GENI APARECIDA DE 

OLIVEIRA LEMES 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: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000337-73.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DO CARMO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000337-73.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EDIVALDO JOSE 

DO CARMO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEMETRIO 

FRANCISCO DA SILVA, KYMBERLI LUAINE LUZ POLO PASSIVO: CIELO 

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: 19/03/2020 Hora: 

13:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 

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: 1000339-43.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA JOSE DOMINGOS TAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000339-43.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:APARECIDA 

JOSE DOMINGOS TAZZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA 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: 

19/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. 

DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 5 

de fevereiro 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: 1000341-13.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA JOSE DOMINGOS TAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000341-13.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:APARECIDA 

JOSE DOMINGOS TAZZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000342-95.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUD DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000342-95.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CLAUD DE 

ARRUDA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS MARC 

SOARES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1006234-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINOMAR JOSE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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: 12/12/2019 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010971-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OACY BORGES GOMES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO, o requerente para que no prazo de 5 (CINCO) dias, manifeste a 

cerca da manifestação retro. sob pena de remessa ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005583-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA RECO CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007481-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREITIANE CATARINA DE SOUZA MONTEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMO, o REQUERENTE, para que no prazo de 10 (DEZ) dias, manifeste a 

cerca da diligencia retro. Sob pena de remessa ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011730-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO PORFIRIO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO(A))

 

EXECUTADO MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003424-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR PEREIRA TEIXEIRA DA ROSA (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))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010964-61.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DE AGUILAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO o REQUERENTE, para que no prazo de 5 (CINCO) dias, manifeste 

requerendo o que entender de direito. Sob pena de remessa ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-87.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA TRISTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000349-87.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOSE ANTONIO 

DA SILVA TRISTAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEMETRIO 

FRANCISCO DA SILVA, KYMBERLI LUAINE LUZ POLO PASSIVO: OMNI 

FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 

14:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 

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: 1006822-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003126-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA GISELE DE MATTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003566-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FLORENTINO DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003566-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FLORENTINO DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011948-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WIRLY SOLIZ SARMIENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JULIO MARQUES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (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 CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001513-92.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAQUIM JULIO MARQUES 

DA FONSECA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Em sínte, a 

parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, devido 

a sua ausência sem justificativa à audiência de Instrução e Julgamento. 

Diante disso, a mesma manifestou requerendo o beneficio da Justiça 

Gratuita, alegando não possuir condições para arcar com as custas. 

Posto isso, INTIME-SE a parte Requerente para juntar ao autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias, documento que comprove sua Insuficiência Financeira. 

Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de dezembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007099-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE VILLA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DIEGO ODYNEI PEDROSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP297478 

(ADVOGADO(A))

LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA OAB - MT22351/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003036-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL PAULO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006957-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006957-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006730-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 
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pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003661-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE COXEV DE AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010756-43.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA CRISTINE DO NASCIMENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇAO 

DO AUTOR

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006584-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SVERSUTH SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO DELFIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007539-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL REURY ROCHA ALBRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-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))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002784-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002784-05.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES 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, 16 de 

dezembro de 2019. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007446-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELY BARBOSA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010822-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALVES DE MOURA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CARDOSO (REQUERIDO)

ANTÔNIO CARLOS VELOZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE, EM 5 (CINCO) DIAS JUNTAR DOCUMENTO HABIL PARA 

COMPROVAÇÃO DE HIPUSSUFICIENCIA FINANCEIRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZUZE RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006841-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-89.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELITA MARQUES FERREIRA OAB - 475.713.651-04 

(REPRESENTANTE)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (INTERESSADO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA DE CASTRO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004118-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANIA PEIXOTO BARBOSA (EXECUTADO)

 

Intimo via DJE o/a(s) Executado/a(s) revel sem advogado (Art. 346 do 

CPC), 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: 1005519-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEY QUINTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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: 

1005519-45.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RODNEY QUINTINO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em análise aos autos, verifica-se que 

o Recorrente manifestou pela desistência do recurso interposto. Isto 

posto, este juízo não recebe o recurso interposto, ante a sua desistência. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de outubro de 2019. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002740-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(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: 1000358-49.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000358-49.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANTONIO 

FRANCISCO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS 

MARC SOARES DA SILVA 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: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1006461-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR O EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS NO PRAZO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR COM RELAÇÃO 

AO DOCUMENTO JUNTADO NO ID 28148439.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011772-32.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIENE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (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))

 

RETIRAR CERTIDÃO DE CRÉDITO EM 5 DIAS

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000949-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MACKELL ELLURHE ARRUDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR COM RELAÇÃO 

AO DOCUMENTO JUNTADO NO ID 28227927.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 178654 Nr: 1445-33.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI ULISSES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B

 Vistos etc,

Ante a insistência na inquirição das testemunhas faltantes, redesigno para 

o dia 09 de julho de 2020, às 14H00min.

Expeça-se mandado de condução coerticiva para a vítima e testemunhas 

faltantes, devidamente intimadas.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o Ministério Público aportar aos 

autos o endereço da testemunha Milena Aparecida Soares.

Saem os presentes intimados.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243304 Nr: 10153-67.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON CRISTIANO RAMOS LEITE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Thiago Cruz Furlanetto Garcia 

Barbosa, para que apresente memoriais finais nos autos dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233528 Nr: 3453-75.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE OVELAR - OAB:8342, 

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - OAB:9791

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Manoel Alvares Campos Junior, 

para que apresente memoriais finais nos autos dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 259384 Nr: 368-13.2020.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLEY APARECIDO DE SOUZA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com supedâneo 

no art. 310, inciso III, do Estatuto Adjetivo Penal, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA DE WISLEY APARECIDO DE SOUZA PORTO, CPF n. 

049.240.671-56, filho de Kamila Loren de Souza Porto, cumulada com as 

seguintes medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP:a) 

comparecimento a todos os atos judiciais que for intimado.b) proibição de 

ausentar-se deste Estado, sem autorização judicial.c) manter atualizado o 

seu endereço e telefone, devendo tal informação ser colhida pelo Oficial 

de Justiça, no ato de sua soltura.d) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR E 

MANTER CONTATO COM A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES.e) determino a 

colocação de tornozeleira eletrônica no acusado Wisley e botão do pânico 

na vítima Daniely.Determino seja monitorada como área de exclusão 500m 

(quinhentos metros) da residência da vítima; 500m (quinhentos metros) do 

local de trabalho e lugares que a vítima frequenta com frequência, tais 

como igreja, culto, escola, etc, devendo a mesma informar à equipe de 

monitoramento os endereços específicos, visando sua segurança 

física.Ao acusado fica proibido de se aproximar e manter contato físico, 

eletrônico ou por telefone com a vítima, seus familiares e testemunhas do 

processo, sob pena de imediata decretação da custódia cautelar.Deverá a 

vítima ser intimada a comparecer à Unidade Prisional para orientações 

quanto ao funcionamento do botão do pânico.Oficie-se ao Diretor da 

Unidade Prisional, para ciência e cumprimento do item ‘e’.Antes da soltura, 

a vítima deverá ser intimada da presente decisão, conforme determina o 

art. 21 da Lei n. 11.340/06.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253645 Nr: 6655-26.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS EDUARDO DA SILVA, Filiação: 

Rita Lina da Silva e José Severino da Silva, data de nascimento: 

08/06/1999, brasileiro(a), natural de Marechal Deodoro-AL, Telefone (65) 

99674-7036. 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: Ante exposto o Ministério Público do estado de Mato 

Grosso requer seja rececebida e autuada esta, seja citado para 

apresentar resposta à acusação por escrito...

Despacho: Vistos.Proceda o Sr. Gestor diligências junto aos órgãos 

conveniados ao E. TJMT, acerca do atual endereço do réu. Após, logrando 

êxito em encontrar endereço diverso dos autos cite-se, em negativo 

volte-me os autos conclusos. 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, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.
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Cáceres, 03 de fevereiro de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227024 Nr: 12192-71.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCLEBER DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCLEBER DE SOUZA CAMPOS, Filiação: 

Noeli Caetano de Souza e Lourenço Alcantara de Campos, data de 

nascimento: 07/01/1995, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

Telefone 99659-6569. 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: Ante exposto, o Ministeri Pública do Estado de Mato 

Grosso denuncia LUCLEBER DE SOUZA CAMPOS como incurso no artigo 

155, §1º e4º c/c/ art.71, ambos do codigo penal, requerendo que , após 

recebida e autuadaesta seja citado para apresentar resposta à acusação 

por escrito,...

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  1 2 1 9 2 - 7 1 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 0 6  –  C ó d . 

227024Vistos.Preliminarmente, insta consignar que novamente foram 

procedidas diligências junto aos órgãos conveniados ao E. TJMT para 

eventual localização da novo endereço do réu, sem êxito.Deste modo, 

cite-se o acusado Lucleber de Souza Campos, por edital com prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Conste no edital as advertências legais.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, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 03 de fevereiro de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 181304 Nr: 3073-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA SOARES DA SILVA ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 PROCESSO N.º 3073-57.2015.811.0006 - Cód. 181304

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 4.2.20 HORÁRIO: Inicio: 15h20min. Término: 15h40min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado: Olga Soares da Silva Alvares

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, 

bem como a denunciada acompanhada de seu advogado. Ausentes às 

testemunhas Idelson Ferreira Macedo e Suellen Pereira Rodrigues ante a 

falta de intimação. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE 

DESPACHO: Atente-se o Sr. Gestor para realização da devida intimação 

das testemunhas e da ré. Ante a falta de intimação das testemunhas de 

acusação resta o ato prejudicado, deste modo, redesigno para o dia 13 de 

maio de 2020, às 15h00min. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. 

Nada mais havendo, encerro o presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. 

dos Santos (estagiária), o digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

Manoel Alvares Campos

 Advogado – OAB/MT 1.127-A

Olga Soares da silva Alvares

Denunciada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 172724 Nr: 8303-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MAGALHAES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/O

 PROCESSO N.º 8303-17.2014.811.0006 - Cód. 172724

 Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 4.2.20 HORÁRIO: Inicio: 15h00min. Término: 15h20min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado: Mario Marcio Mendes

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, 

bem como o denunciado acompanhado de seu advogado. Em seguida o 

MM. Juiz inquiriu a testemunha de acusação Maria Francisca da Silva e as 

testemunhas de defesa Luiz Benedito de Assunção, Maria José Silva do 

Prado e a informante Maria Mendes Leite, bem como foi procedido ao 

interrogatório do réu, através de oitiva digital. Ante a informação do óbito 

da vítima José Maria Pereira Leite o i. Representante do Ministério Público 

desiste de sua inquirição. A defesa desiste da inquirição da testemunha 

Ana Mauricia Dias da Silva. partes não requereram diligências. PELO MM. 

JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Homologo as desistências 

formuladas. Declaro encerrada a instrução. Abro prazo de cinco dias 

consecutivos para que as partes manifestem-se em alegações finais 

através de memoriais. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada 

mais havendo, encerro o presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. dos 

Santos (estagiária), o digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

Fabio Magalhães de Oliveira

 Advogado – OAB/MT 9564/O

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 173684 Nr: 8980-47.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR TOBIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 PROCESSO N.º 8980-47.2014.811.0006 - Cód. 173684

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 4.2.20 HORÁRIO: Inicio: 16h20min. Término: 16h30min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado: Osmar Tobias de Oliveira

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

Advogado, ausente o denunciado. Em seguida o MM. Juiz inquiriu a 

testemunha Deraldo Deluqui Mareco, através de oitiva digital. As partes 

não requereram diligências. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE 

DESPACHO: Solicite-se informações acerca do cumprimento da Carta 

Precatória expedida para a comarca de Colniza/MT para inquirição da 

testemunha Paulo Cesar França, com o retorno da missiva devidamente 

cumprida façam-me os autos conclusos para designação de interrogatório 

do réu. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, 

encerro o presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. dos Santos 

(estagiária), o digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

Everaldo Batista Filgueira Junior
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 Advogada – OAB/MT 11988

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 168659 Nr: 5182-78.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBES BALIEIRO DAMASCENO, AECIO 

AUGUSTO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DOUGLAS 

ROSSETI BUENO - OAB:OAB 25.857, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:OAB 10.871, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - 

OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:OAB 

13.356, RINALDO SOUZA FAUSTINO - OAB:22867/O

 PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Defiro o pleito 

defensivo de fls. 401, em atenção ao princípio do contraditório e ampla 

defesa, visando ainda evitar prejuízo ao réu, bem como a instrução 

processual, redesigno o ato para o dia 16 de abril de 2020, às 13h30min. 

Intime-se a defesa do réu Jarbes Balieiro Damasceno para que no prazo 

de 05 (cinco) dias apresente documento comprobatório do alegado na 

petição de fls. 401. Intime-se o réu Jarbes Balieiro Damasceno 

pessoalmente, assim como as testemunhas. Atente-se ao integral 

cumprimento das diligências. Expeça-se mandado de intimação para a 

testemunha Claudio Evangelista Telles, uma vez que não fora devidamente 

expedido. Intimem-se, requisitem-se e cumpra-se. Diligências necessárias. 

Os presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 240312 Nr: 8163-41.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO BELCHIOR RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Homologo a 

desistência formulada. Solicite-se a devolução da Carta Precatória 

expedida para a comarca de Comodoro/MT para inquirição da testemunha 

Hélio Pereira da Silva (fls. 184) independente do seu cumprimento. 

Oficie-se ao Comandante do Grupo Especial de Fronteira – GEFRON de 

Cáceres/MT para que informe no prazo de 10 (dez) dias a ausência das 

testemunhas Gilberto Natanael Nunes Maciel e Márcio Greyck da Silva. 

Solicite-se informações acerca do cumprimento da Carta Precatória 

expedida para a comarca de Várzea Grande/MT para inquirição da 

testemunha Jorge Ferreira dos Santos (fls. 208/209) e ainda solicite-se a 

devolução desta devidamente cumprida. Ante a insistência na inquirição 

das testemunhas faltantes redesigno o ato para o dia 13 de maio de 2020, 

às 14h20min. O réu sai pessoalmente intimado. Requisitem-se novamente 

as testemunhas. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 198781 Nr: 2752-85.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELAINE CRUZ POQUIVIQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 PROCESSO N.º 2752-85.2016.811.0006 - Cód. 198781

 Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 4.2.20 HORÁRIO: Inicio: 15h40min. Término: 16h00min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado: Relaine Cruz Poquiviqui

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

Advogado, ausente justificadamente à ré. Ausente injustificadamente a 

testemunha Regina Aparecida Cruz. Em seguida o MM. Juiz inquiriu a vítima 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, através de oitiva digital. A defesa 

pleiteou a redesignação do ato ante a ausência da ré, pois encontra-se no 

trabalho motivo pelo qual impossibilitou que esta comparecesse ao ato 

processual. O i. Representante do Ministério Público pugnou pela 

condução coercitiva da testemunha Regina Aparecida Cruz. PELO MM. 

JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Defiro o pleito ministerial e 

indefiro o pleito defensivo. Considerando a ausência da testemunha 

Regina Aparecida Cruz, a qual fora devidamente intimada, redesigno o ato 

para oitiva da testemunha e interrogatório da ré para o dia 13 de maio de 

2020, às 15h20min. Determino a condução coercitiva da testemunha 

faltante. Intime-se a ré. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada 

mais havendo, encerro o presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. dos 

Santos (estagiária), o digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

Mauro Lemes da Silva Junior

 Advogado – OAB/MT 14374

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222824 Nr: 9048-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBES BALIEIRO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Defiro o pleito 

defensivo de fls. 538, em atenção ao princípio do contraditório e ampla 

defesa, visando ainda evitar prejuízo ao réu, bem como a instrução 

processual, redesigno o ato para o dia 16 de abril de 2020, às 14h50min. 

Intime-se a defesa do réu Jarbes Balieiro Damasceno para que no prazo 

de 05 (cinco) dias apresente documento comprobatório do alegado na 

petição de fls. 401. Intime-se o réu Jarbes Balieiro Damasceno 

pessoalmente, assim como as testemunhas. Atente-se ao integral 

cumprimento das diligências. Expeça-se mandado de intimação para a 

testemunha Luciano Florisbelo da Silva, uma vez que não fora 

devidamente expedido. Intimem-se, requisitem-se e cumpra-se. Diligências 

necessárias. Os presentes saem intimados.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259551 Nr: 461-73.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR DA SILVA GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ITAMAR DA SILVA GONZALES, Cpf: 

07709565131, Filiação: Maria Norberta da Silva e Reginaldo Gonzales, data 

de nascimento: 03/05/2001, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), desempregado, Telefone 65-9-9926-2180. 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: Diante do exposto, o Ministério Público requer seja a 

presente denúncia recebida e autuada, instaurando-se o devido processo 

penal...

Despacho: Vistos.Em detida análise dos autos, verifica-se que o réu não 

foi encontrado para ser intimado pessoalmente conforme certidão de fls. 

87.Ademais, realizada pesquisas no Sistema de Informações Eleitorais – 

SIEL, não logrou-se êxito em obter endereço diverso do que consta nos 

autos, conforme espelho de consulta em anexo. Assim, defiro a cota 

ministerial de fls. 94v° e determino, nos termos do art. 392, inciso VI, do 

Código de Processo Penal a intimação do acusado por edital com prazo de 

15 (quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 
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(dez) dias.Conste do edital as advertências legais.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, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 04 de fevereiro de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 250738 Nr: 4562-90.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DONIZETE FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 PROCESSO N.º 4562-90.2019.811.0006 - Cód. 250738

 Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 4.2.20 HORÁRIO: Inicio: 14h15min. Término: 14h30min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado: José Donizete Ferreira do Nascimento

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, 

bem como o denunciado acompanhado de seu advogado. Em seguida o 

MM. Juiz inquiriu a testemunha Ashley da Silva Costa, bem como foi 

procedido ao interrogatório do réu, através de oitiva digital. As partes 

desistiram da inquirição da testemunha Nivaldo Arruda da Silva. PELO MM. 

JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Homologo a desistência 

formulada. Declaro encerrada a instrução. Apresentadas as alegações 

finais orais pelo i. Representante do Ministério Público. Abro prazo de 

cinco dias para que a Defesa manifeste-se em alegações finais através 

de memoriais. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais 

havendo, encerro o presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. dos 

Santos (estagiária), o digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

Marcelo Geraldo Coutinho Horn

Advogado – OAB/MT 13.522-B

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 251169 Nr: 4889-35.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN VITOR DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 PROCESSO N.º 4889-35.2019.811.0006 - Cód. 251169

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 4.2.20 HORÁRIO: Inicio: 16h00min. Término: 16h20min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado: Jean Vitor da Silva Rocha

TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e a 

Advogada, ausente o denunciado. Presente as testemunhas de acusação. 

As partes não requereram diligências. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O 

SEGUINTE DESPACHO: Considerando que o acusado não fora 

devidamente intimado conforme certidão de fls. 81 resta o ato prejudicado, 

deste modo, redesigno para o dia 13 de maio de 2020, às 15h30min. 

Intimem-se e requisitem-se. Diligências necessárias. Cumpra-se. Nada 

mais havendo, encerro o presente. Eu_____Thayná M. Castrillon C. dos 

Santos (estagiária), o digitei e subscrevi.

 JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

Edilaine Aparecida Soares Neves

Advogada – OAB/MT 15818

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99376 Nr: 1276-49.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson de Figueiredo Pintel, Jean Luis 

Teixeira, Raimar Abilio Bottega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleverson de Figueiredo 

Pintel - OAB:5380/MT, Jean Luís Teixeira - OAB:4.737/MT, RAIMAR 

ABILIO BOTTEGA - OAB:3882/O

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 15, manifeste-se a parte requerida, nos termos do art. 

485, § 4º, do Novo Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo que, decorrido "in albis" o prazo de resposta, presumirá sua 

concordância tácita quanto ao pedido de desistência da parte autora.

Em seguida, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101002 Nr: 1927-81.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Roberto Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Prefeito Municipal 

de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

SUSPENDO o feito para habilitação dos herdeiros, ante o falecimento da 

parte autora.

INTIME-SE o herdeiro Claudemir do Nascimento, para manifestar-se em 05 

(cinco) dias (art. 690, CPC/2015).

Havendo impugnação, proceda-se nos termos do art. 691, do CPC/2015, 

em seguida dê vistas a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações e procedimento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29751 Nr: 931-98.2006.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Lemes do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O petitório de fls. 106/108, trata-se de pedido para que a Associação 

Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Groso, seja 

compelida a comprovar o depósito e ou depositar, caso não tenha feito, 

valores que pertentes aos autores, oriundo da herança do falecido pai, 

sob pena das sansões previstas no art. 330, do CPC/2015.

Da análise dos autos, verifico que o pedido inicial, é tão somente a 

abertura de conta poupança com restrição aos autores, por serem 

menores de idade.
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Verifico, também, que a sentença julgou procedente, e determinou seja 

oficiado ao Banco Bradesco desta Cidade para abertura de conta 

corrente, com restrição em nome de Fernanda do Prado Malheiros e Sérgio 

Antônio Malheiros Filho (fls. 60/63).

Assim sendo, se o juízo deferir o pedido, que é de natureza diversa do 

que foi pedido na petição inicial, será extra petita, vez que a inicial, 

limitou-se tão somente requerer abertura de conta corrente.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 106/108.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34064 Nr: 2228-09.2007.811.0005

 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): Clovis Morales Pestano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que a presente demandada foi ajuizada em 

desfavor de Clovis Morales Pestano e Noedir José Karam Marcondes.

Verifico também, que nos autos do processo tombado sob nº 

453-22.2008.811.0005 - código 35578, o presente feito executivo foi 

extinto em relação ao devedor Noedir José Karan Marcondes, sendo ele 

excluído da presente demanda (fl. 179).

Constato, ainda que houve penhora de um bem pertencente ao devedor 

Clovis Morales Pestano, todavia, o Oficial de Justiça, em vez de intimar o 

devedor, intimou erroneamente Rafael Cordeiro Marcondes.

Ante o exposto, torno sem efeito a intimação feita pelo Oficial de Justiça a 

pessoa de Rafael Cordeiro Marcondes, devendo ser intimado da penhora 

e da avaliação o devedor, ou seja, o Sr. Clovis Morales Pestano.

Adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para sanar a 

irregularidade.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35578 Nr: 453-22.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl, Mirian Cristina Rahman Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:17441, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.Via 

de consequência, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores 

penhorados em favor da parte credora, após preclusas as vias 

o r d i n á r i a s . I n t i m e m - s e  e  c u m p r a - s e . À s 

providências.................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36430 Nr: 1279-48.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Zenocia de Morais Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - Procuradora Geral da União - OAB:1585256

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 342, desde já 

HOMOLOGO os cálculos de fl. 325.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82914 Nr: 1746-22.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Maria Anzil, Jairo Rogério da Silva 

Jandir, Poliana Pereira Cardoso, Rosinete Soares da Silva, Marta Maria de 

Santana Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Ante o exposto, REJEITO o pedido de revogação da justiça gratuita 

concedida aos autores/vencidos.Após as formalidades legais, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s . À s 

providências...................................................................................................

........................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88866 Nr: 1196-56.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:6110-A, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitórios de fl. 123 e de fl. 132.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89802 Nr: 2153-57.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte autora acerca do petitório de fl. 114.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89806 Nr: 2157-94.2013.811.0005

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

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

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para informar se houve ou não o pagamento 

do débito.

Em caso contrário, requerer o que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102051 Nr: 2488-08.2015.811.0005

 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: Pedroza Rosa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jociley Benedito da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Verônica Wegermann - 

OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o inventariante para prestar as últimas declarações, bem como 

dê vistas a Fazenda da decisão de fl. 58 e dos documentos juntados às 

fls. 62/66.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5072 Nr: 580-82.1993.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAL, JD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Souza Ramos - 

OAB:Procuradora, Enil Pereira de Souza - OAB:MT-2354, Luiz 

Roberto Castellani - OAB:3333, Zeonide Roberto (Procurador do 

Estado) - OAB:1000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 249, a parte credora requer seja decretada a 

indisponibilidade de bens do devedor, via CNIB.

A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, foi criada para 

integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e 

por autoridades administrativas, no escopo de dar eficácia e efetividade 

as decisões e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de 

compra e venda e de financiamento de imóveis.

Não se presta a Central à função de executar uma ordem de 

indisponibilidade, mas apenas organizar e dar publicidade às 

indisponibilidades já determinadas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - UTILIZAÇÃO DO 

SISTEMA CNIB - PESQUISA DE PATRIMÔNIO - IMPOSSIBILIDADE - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Restando evidente que a 

parte pretende a utilização do sistema CNIB com o finco de realizar 

pesquisa de patrimônio, resta impossibilitado o deferimento de seu pleito, 

uma vez que a Central Nacional de indisponibilidade de Bens (CNIB) 

apenas organiza e dá publicidade às indisponibilidades já determinadas. - 

A pesquisa de imóveis passíveis de penhora não é obrigação da justiça, 

devendo o credor se incumbir de procurar meios hábeis para a satisfação 

da execução, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é a 

medida que se impõe.” (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0024.08.935276-9/002, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 

18ª Câmara Cível, J: 18/12/2018, P: 18/12/2018).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 249.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7009 Nr: 346-37.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso S/A- Bemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Clecino do Amaral, Herval Alves 

D'Afonseca, BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiane Olieira Corbelino - 

OAB:1.035-MT, Gabriel Cavalcanti Silva Corbelino - OAB:22668/O, 

Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B, José Ricardo Costa Marques 

Corbelino - OAB:5.486-MT, Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado da sentença de fls. 246/248, proceda-se com a 

remoção das penhoras dos veículos via RenaJud.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21824 Nr: 744-61.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schmidel & Associados - Advocacia, Luiz Cláudio de 

Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A, Gobre Locação de Munk e Guindaste S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina Soares de Sousa - OAB:2653/TO, EDNER 

GOULART DE OLIVEIRA - OAB:266217, Vasco Ribeiro Gonçalves de 

Medeiros - OAB:3.665-A

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 430, para a executada ADM DO BRASIL LTDA, 

apurar o saldo remanescente cabível à requerente.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 324-46.2010.811.0005

 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: IDdEeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Tendo em vista que a parte, foi intimada para contrarazoar e manteve-se 

inerte (fl. 265), 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80613 Nr: 3002-34.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Riediger, Vilmar Riediger, Joemir 

Boabaid de Brito, Rovena Zahn Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521, 

Deivison Vinicius Kunkel Lopes de Souza - OAB:14690/O, Fabio de 

Oliveira Pereira - OAB:OAB/MT 13.884, Fabio Luis Nascimento dos 

Santos - OAB:OAB/BA 19.615, Fernando Marsaro - OAB:12.832, 

Hilvete Maria dos Santos - OAB:OAB/DF 23.829, Juliana dos Reis 

Santos - OAB:13.479-B, Luana de Almeida e Almeida Barros - 

OAB:7381/MT, Luis Carlos Cáceres - OAB:OAB/PR 26822-B, Mauricio 

Ferreira Campos G. de Paula - OAB:9456, Rodrigo Luiz da Silva 

Rosa - OAB:18.099/MT, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - 

OAB:22056/O, William José de Araújo. - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Marcos de 

Albuquerque - OAB:MT 21992, Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 181/182, a parte devedora requer seja o feito chamado 
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à ordem e intimado o banco credor intimado para citação do devedor 

Renato Vilmar.

Da análise dos autos, verifico que o devedor Vilmar foi ciado (fl. 77) e os 

devedores Rovena e Jormir citados (fl. 110), contudo, o devedor Renato, 

ainda não foi citado.

Ante o exposto, intime-se o banco credor para informar o endereço 

atualizado do devedor Renato.

Aportando o endereço, proceda-se com a sua citação.

Sem prejuízo do exposto, prossiga com a execução intimando o perito 

para iniciar os trabalhos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91655 Nr: 280-85.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda ME, Luiz Carlos Gaino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 82/82, a parte exequente requer a intimação da parte 

devedora para indicar bens passíveis de penhora.

O pedido deve ser deferido.

Em caso de execução, a pedido do credor, pode-se intimar o devedor, na 

forma, do artigo 774, inciso do inciso V e parágrafo único, do NCPC, para 

indicar bens passíveis de penhora, mormente, quando a credora ainda não 

exauriu as formas de obtenção de bens passíveis de penhora.

Ante o exposto, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, com a advertência de, se não o 

fizer, considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de 

aplicação de multa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98507 Nr: 839-08.2015.811.0005

 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: Valdir Ferreira da Silva, Wilson Lucio da Silva, Neide 

Ferreira da Silva, Alexandro Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Nilza Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o Estado de Mato Grosso, conforme requerido em petitório de fls. 

85/86.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103297 Nr: 3114-27.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxifertil - Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rorato, Vera Lucia Ferreira Rorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - OAB:16842/ 

MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Da análise dos autos, verifico que a decisão de fls. 60/61, foi inserida de 

forma errônea, vez que tal decisão remete ao processo em apenso 

tombado sob nº 1205-13.2016.811.0005 – código 107037.

Ante o exposto, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para 

tornar sem efeito a referida decisão de fls. 60/61 e certidão de fl. 62

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107037 Nr: 1205-13.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Rorato, Vera Lucia Ferreira Rorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oxifertil - Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/ 

MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Assim, diante dos fatos e fundamentos acima expostos, indefiro o pedido 

formulado em relação a impugnação à justiça gratuita.Designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 2020, às 

15:00 horas.As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de 

confesso (artigo 385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser 

qualificadas (artigo 450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) 

constituído(a) das partes litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) 

arrolada(s), do dia, da hora e do local da audiência designada (art. 455, 

caput e § 1º, NCPC), ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo 

‘codex’.Conste a advertência do § 5º, do art. 455 e a informação do art. 

463, ambos do CPC de 2015. O depoimento prestado em juízo é 

considerado serviço público (art. 463, NCPC).Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112036 Nr: 3731-50.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roney Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romerio Silva Baleeiro, Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17872/O, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112235 Nr: 3825-95.2016.811.0005

 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 Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nemora da Silva Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Executiva Extrajudicial ajuizada 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO 

VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

NEMORA DA SILVA BARROS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 167/169, 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 
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condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 167/169e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 924, inciso III, e art. 487, inciso III, 

alínea 'b', ambos do NCPC.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 117794 Nr: 2251-03.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057, 

Rodrigo Nazário Geronimo Pinto - OAB:305.482/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Tendo em vista que a parte, foi intimada para contrarazoar e manteve-se 

inerte (fl. 265), 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127339 Nr: 1800-41.2018.811.0005

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir de Souza, Lucineia Sueli de Moraes, Ana 

Tereza Neves de Barros, João Antonio Pereira, Josefina Santana de 

Arruda, Otacilio de Santana, Maria Aparecida Ferreira, Ana Pulcheria dos 

Santos, Jose Rogerio Carmona, Antonio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:12.464 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodrigo A. Barroso Mattos - OAB:12.780

 Visto etc.

Indefiro o pedido de extinção do feito, vez que a determinação para 

processar a liquidação de sentença em autos apartados, é para não 

tumultuar o feito e, no processo principal será processado o cumprimento 

de sentença em relação aos honorários advocatícios.

Assim, o feito deve prosseguir.

Com a apresentação dos documentos elucidativos NOMEIO os peritos 

contador do Juízo, a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus Snyder, podendo ser 

localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro Jardim Eldorado, em 

Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 99987-7390, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

Intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte demandada para 

depositar os 50% dos honorários (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Em se tratando de justiça gratuita o perito receberá os honorários periciais 

(50% atinente a parte autora) no final da demanda pelo vencido.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Aportando o laudo pericial, dê vistas as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 141027 Nr: 4126-37.2019.811.0005

 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: PFdSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdVFN, MBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Cesar de Lima - 

OAB:88.623, Euclides do Nascimento - OAB:53.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido para a determinar a exclusão da 

restrição de circulação sobre o bem litigioso objeto dos embargos. 

Certifique-se nos autos principais.Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

da audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, 

conclusos para homologação.Caso não alcançada a composição em 

audiência, a parte demandada deverá sair da audiência para querendo, e 

no prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, 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.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 131498 Nr: 3508-29.2018.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezair Aluisio da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3)JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de auxilio – doença porque a 

incapacidade não é temporária.Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno, ainda, a parte requerida no pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir 

sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos 

termos do § 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 

111 do STJ, contudo, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 

7.603/2001-MT, isento a autarquia do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora.Após as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139349 Nr: 3299-26.2019.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

VARZEA GRANDE/MT, com a finalidade de CITAÇÃO E DEMAIS ATOS 

EXECUTÓRIOS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139470 Nr: 3357-29.2019.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

VARZEA GRANDE-MT, com a finalidade de CITAÇÃO E DEMAIS ATOS 

EXECUTÓRIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106445 Nr: 977-38.2016.811.0005

 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 Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Luis Pinto Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido para que seja quebrado o sigilo fiscal da parte devedora 

com a finalidade de localização de bens para garantir a execução, via 

InfoJud.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução, sob pena de contrariar o 

princípio da imparcialidade.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO 

PARA PESQUISA DE BENS EXEQUÍVEIS VIA INFOJUD. INDEFERIMENTO. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. I - Para que se 

defira a consulta de dados fornecidos pelo sistema INFOJUD, é preciso 

que o exequente demonstre ter esgotado todos os demais meios de 

busca. II - Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, diligenciar em favor da 

parte, sob pena de contrariar o princípio da imparcialidade.” (TJ/MG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.12.029260-4/001, Relator: Des. Vicente 

de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, J: 25/08/2015, P: 11/09/2015).

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103194 Nr: 3065-83.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:17441, Karina Cordeiro Marcondes - OAB:10.047, Mirian 

Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Tercio Bende Rodrigues - 

OAB:9460/MT

 Vistos et.

O pedido de fl. 111, já foi atendido (fls. 112verso/112).

Intime-se a parte exequente para dar andamento no feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91525 Nr: 176-93.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Marco Antonio Mari - OAB:15.803/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido de fl. 68, foi atendido nos autos do processo em apenso 

tombado sob nº 3065-83.2015.811.0005 - código 103194.

Assim, intime-se a parte exequente para dar andamento no feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80447 Nr: 2836-02.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Solano Quintino Desbessel, Espolio 

de Hertha Ilsa Hubner Desbessel, Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Barnes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Intimo o Credor para recolher à custas do Selo de Autenticidade para 

encaminhamento do Termo de Penhora, para averbação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27782 Nr: 1661-46.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Antonio Monteiro, Sandra Mara de Castro 

Monteiro, Pérsio Oliveira Landim, Mizael de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Troian, Guilherme Augustin, Alexandre 

Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geórgia Lucas do Santos - 

OAB:5891-E /MT, José Eduardo Leite - OAB:6.517/Mt, Mizael de 

Souza - OAB:16842/ MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:207681/SP

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, após a expedição 

de certidão visando à habilitação de crédito na Recuperação Judicial

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29886 Nr: 1030-68.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo 

Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 167.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41894 Nr: 2698-69.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merigh, Gian Carlo Leão Preza, 

Fabiana Fernandes Merigh Preza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Hernandes Merighi - 

OAB:MT/9139, Gian Carlo Leão Preza - OAB:8431/MT, Ludovico 
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Antonio Merighi - OAB:24.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:17441, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): NATALINO RIBEIRO

Localidade: SUMIDOURO

Finalidade da Diligência: PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

Intimo ainda a parte Credora para retirar a Certidão Comprobatória de 

Dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8475 Nr: 1385-25.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Gimenes, Silvio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

VARZEA GRANDE-MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8475 Nr: 1385-25.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Gimenes, Silvio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): BANCO BRADESCO S/A

Localidade: ZONA RURAL, FAZENDA PLANALTO - DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: Intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9373 Nr: 1715-22.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mário Matei, Elio Cunha, Mariza Ana 

Biava Cunha.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando de Cássio Mello - 

OAB:14.312-B

 Intimo o Credor para recolher à custas do Selo de Autenticidade para 

encaminhamento do Termo de Penhora, para averbação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16792 Nr: 450-43.2003.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido para que seja quebrado o sigilo fiscal da parte devedora 

com a finalidade de localização de bens para garantir a execução, via 

Infojud.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução, sob pena de contrariar o 

princípio da imparcialidade.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO 

PARA PESQUISA DE BENS EXEQUÍVEIS VIA INFOJUD. INDEFERIMENTO. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. I - Para que se 

defira a consulta de dados fornecidos pelo sistema INFOJUD, é preciso 

que o exequente demonstre ter esgotado todos os demais meios de 

busca. II - Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, diligenciar em favor da 

parte, sob pena de contrariar o princípio da imparcialidade.” (TJ/MG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.12.029260-4/001, Relator: Des. Vicente 

de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, J: 25/08/2015, P: 11/09/2015).

Noutro viés, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no 

SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3025 Nr: 223-34.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Lourival Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Juliana da Silva Brito - OAB:171936/SP, Rogério de 

Campos - OAB:8.967-B

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

ASSIS/SP, com a finalidade de PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5011 Nr: 104-78.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janari Lázaro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurides Coelho Portilho, Luiz Carlos Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:5967 OAB/MT, José Maria 

Mariano - OAB:3539-A

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO - MT, com a finalidade de EXPROPRIAÇÃO DO BEM 

PENHORADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94037 Nr: 1915-04.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financiamento S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvino Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fl. 110 e, DETERMINO, sejam os 

autos encaminhados ao distribuidor para retificação do polo ativo na 

demanda, fazendo constar a OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO, como parte autora.Sem prejuízo do exposto, intime-se a 

parte autora para que, no prazo 30 dias, corrija o polo passivo, com a 

juntada, nestes autos, da certidão de óbito, bem como indicando os 

herdeiros, com qualificação e endereço, caso inexistente inventário em 

curso, ou indicando o inventariante, com a juntada do termo de nomeação, 

além da qualificação e endereço, se existente inventário em curso, sob 

pena de extinção anômala. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88054 Nr: 322-71.2013.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal, bem como 

proceda-se com a transferência do numerários para a conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com posterior vinculação 

ao presente feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Restando infrutífera a medida, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32725 Nr: 956-77.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A, Lucimar Cristina Gimenez, 

União - Fazenda Nacional, Maria Lucia Ferreira Teixeira, Paulinho Araujo 

da Silva, Banco do Brasil S/A, Alcides Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Junior Ltda, Joaquim 

Casetta Ferreira, Flávia Cristina Borges Casetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - 

OAB:5477/MT, Enielson Guimarães Campos - OAB:5302-B, Fabiula 

Muller Koenig - OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918, Luciano Gabilan - OAB:OAB/MT 

17.255, Lucimar Cristina Gimenez - OAB:8506-A, Maria Lucia 

Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT, Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimação dos NOVOS CREDORES do inteiro teor da decisão de fls. 955 e 

955vº, a seguir transcrita: "(.....) Da análise dos autos, verifico a 

existência de vários pedidos das partes e dos credores, pendentes de 

análise. Pois bem. O presente feito trata-se de Ação de Execução ajuizada 

pela Petrobras Distribuidora S/A em desfavor de Comércio de 

Combustíveis Junior Ltda, Joaquim Caseta Ferreira e Flávia Cristina Borges 

Casetta. Ante o não pagamento do débito, houve penhora e hasta pública 

de um imóvel, matriculado sob nº 15.255 – RGI Comarca de Tangará as 

Serra/MT, sendo arrematado pela empresa Transleal, em R$ 1.650.000,00 

(fl. 789). Os credores Banco do Brasil S/A (fls.793/799 – credor 

hipotecário), Lucimar Cristina Gimenez Cano (fl. 521 – processo 34000), 

União (fls. 667/676 - tributos), Paulinho Araújo da Silva (fl. 820 – crédito 

trabalhista), Maria Lucia Ferreira Teixeira e Alcides Luiz Ferreira (fls. 

894/985 – processo 33457), requereram suas habilitações. Em petitório de 

fls. 818/819, o procurador requer a majoração dos honorários. DECIDO. De 

início, defiro o pedido de majoração dos horários, assinalado em postulado 

de fls. 818/819, vez que comportam majoração, pois na decisão de fls. 

195/196, foi arbitrado um valor irrisório, e desmerece o trabalho do 

advogado que representa os interesses da parte exequente. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de majoração dos honorários advocatícios, que 

os fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 827, 

do CPC/2015. Sem prejuízo do exposto, DETERMINO as seguintes 

providências: Adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para 

cadastrar todos os credores e seus respectivos procuradores na capa 

dos autos e no sistema Apolo. Intimem-se os credores para atualizarem 

seus créditos, bem como informe ao juízo o número da conta bancária e 

CPF ou CNPJ para o depósito judicial. Aportando as informações, 

voltem-me conclusos para análise dos pedidos de levantamento dos 

valores. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4694 Nr: 79-89.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Médio Norte Ltda, 

Hariberto Keller, Rogério Krohling, Noedir José Karan Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Décio José Tessaro - OAB:3162, Ivaldir Paulo Muhl 

- OAB:17441/A, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Cancelo o despacho de fls. 812, pois vislumbro a desnecessidade de 

intimar o exequente, para analisar o pedido de fl. 809.

Pois bem. Em petitório de fl. 809, o arrematante requer seja expedido nova 

Carta de Arrematação, vez que ante as exigências do Cartório, não pode, 

ainda, realizar o seu registro, pugnando, assim a baixa da penhora do bem 

arrematado.

No postulado de fl. 807, o credor requer a penhora do imóvel arrematado.

Da análise dos autos, verifico que houve arrematação de um imóvel, 

matriculado sob nº 19.682 – RGI desta Comarca (fls. 658), bem como os 

valores já foram revertidos ao credor (fl. 667 e fl. 668). A Carta de 

Arrematação, foi expedida fls. 674.

Assim, arrematado com regularidade o bem que garante a execução 

judicial, deve receber o arrematante a respectiva propriedade sem de 

quaisquer ônus reais de garantia.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino a expedição de Nova Carta 

de Arrematação de acordo com a legislação aplicável, bem como 

DETERMINO a baixa da penhora registrada no R-03 da matrícula sob nº 

19.682 – RGI desta Comarca.

Via de consequência, INDEFIRO o pedido de fl. 807.

Sem prejuízo do exposto, adote-se a Srª Gestora as providências 

necessárias para excluir da CAPA DOS AUTOS o nome dos 

representantes da parte devedora, conforme determinação às fls. 

753/754.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36140 Nr: 1008-39.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues Gimenes, Sônia Maria Alvares 

Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Sperafico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:17441, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Vettorello Sperafico - 

OAB:5954-A, Sara de Lourdes S. Orione e Borges - OAB:4807-B

 Vistos etc.

Em cumprimento a r. decisão de fls. 690/697, o feito deve prosseguir para 

liquidação de sentença.

Com efeito, o artigo 509, do NCPC, assim dispõe: “Quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

 I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...).”

Ante o exposto, intimem-se as partes para a apresentação de pareceres 

ou documentos elucidativos, no prazo de 10 (dez) dias (art. 510, do 
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NCPC).

NOMEIO como perito do Juízo o Sr. CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, contador, 

CRCRS sob nº 43.364SO-1, com endereço na Av. Tancredo de Almeida 

Neves, nº 1.345-W, Jardim do Lago II, Sala 02, Tangará da Serra/MT, CEP.: 

78300-000, fone: (65) 3326-5460, celular (65) 99961-2171, e mail: 

cesaraugustoii@hotmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466).

 Apresentados os pareceres ou documentos elucidativos, intime-se o 

perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no 

prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as partes para depositar os 

honorários de forma rateada em 50 % para cada uma (NCPC, art. 95), no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, para a entrega do laudo, a partir da data 

da realização da perícia.

Aportando o laudo, dê vistas as partes no prazo comum de 15 (quinze) 

dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45504 Nr: 2161-39.2010.811.0005

 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: Neide Ribeiro de Novais, Nadir de Jesus Novais, Neuza 

de Jesus Novais, Nair de Jesus Novais da Silva, Espólio de Claudio Ribeiro 

Novais, Eunice da Silva, Silvia Ribeiro Novais, Sandra Paulina Ribeiro 

Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Dimas Ribeiro de Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Milena Rodrigues da Silva - OAB:15.446 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o inventariante para prestar as últimas declarações, vez que 

impossível ratificar as primeiras declarações hava vista a impugnação de 

fls. 120/122.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31358 Nr: 2083-84.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 121/123 verso a parte credora requer seja aplicado às 

medidas coercitivas, nos termos do inciso IV, art. 139, do CPC/2015.

 Com efeito, dispõe o art. 139, inciso IV do CPC/15, ‘in verbis’:

“Art. 139. 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;(...)”.

A constituição Federal, em seu inciso XV, art. 5º, por sua vez consagra o 

direito de ir e vir, ‘in verbis’:

 “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: (...)

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 

com seus bens; (...)”.

E ainda, o art. 8º do CPC/2015, assim dispõe, ‘in verbis’:

“Art. 8o 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.”

Apesar da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil, 

não podemos desconsiderar que a Constituição Federal é a base 

estrutural do ordenamento jurídico.

Ora, conforme os dispositivos legais acima, o juiz não estaria autorizado a 

violar direitos fundamentais do devedor para exigir o pagamento de uma 

dívida, e, deferindo tal pedido estaríamos violando a Constituição Federal 

que é a base estrutural do nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 121/123 verso, no que 

concerne ao cancelamento de cartões de crédito, a CNH e o Passaporte 

do devedor.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86453 Nr: 2075-97.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenir Brasiliano de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a divergência dos cálculos e inexistência de contador na Comarca 

NOMEIO os peritos contador do Juízo, a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus 

Snyder, podendo ser localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro 

Jardim Eldorado, em Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 

99987-7390, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

Intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte demandada para 

depositar os 50% dos honorários (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Em se tratando de justiça gratuita o perito receberá os honorários periciais 

(50% atinente a parte autora) no final da demanda pelo vencido.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Aportando o laudo pericial, dê vistas as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92483 Nr: 903-52.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bau Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, fica desde já determinada a avaliação do bem 

penhorado, intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 

829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar eventuais veículos 

penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 108079 Nr: 1641-69.2016.811.0005

 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 Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Vignando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:MS 11.640, Marco André Honda Flores - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, fica desde já determinada a avaliação do bem 

penhorado, intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 

829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar eventuais veículos 

penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108985 Nr: 2074-73.2016.811.0005

 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 - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Lemes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, fica desde já determinada a avaliação do bem 

penhorado, intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 

829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar eventuais veículos 

penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 117794 Nr: 2251-03.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Aparecida Ribeiro Miranda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057, 

Rodrigo Nazário Geronimo Pinto - OAB:305.482/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Tendo em vista que a parte, foi intimada para contrarrazoar e manteve-se 

inerte (fl. 265), 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 139854 Nr: 3587-71.2019.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo da Silva Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Gomes Amado - 

OAB:11.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3)JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por invalidez 

porque a incapacidade não é total e permanente.Por conseguinte, JULGO 

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

do Código de Processo Civil. Condeno ainda o requerido no pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir 

sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos 

termos do § 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 

111 do STJ, contudo, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 

7.603/2001-MT, isento a autarquia do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora.Após as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 324-46.2010.811.0005

 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: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Gonçalo Pereira de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Tendo em vista que a parte, foi intimada para contrarrazoar e manteve-se 

inerte (fl. 265), 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28603 Nr: 112-64.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Hiroschi Mochizuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Proceda-se com a baixa das penhoras via RenaJud do veículo assinalado 

no petitório de fls. 279/280, ante a sua adjudicação.

Translade-se cópia da remoção da penhora em cada processo 

consignado no referido petitório.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96257 Nr: 3232-37.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana de Souza Pereira Berto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Samsel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Cantarelli - 

OAB:11964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, fica desde já determinada a avaliação do bem 

penhorado, intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 

829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar eventuais veículos 

penhorados.

Restando infrutífera a busca Renajud, expeça-se mandado de penhora 

dos bens móveis na residência do executado, contudo, observando-se 

que não serão penhorados os bens que guarnecem a residência e que 

são de utilidades domésticas, salvo os de elevado valor ou que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida (CPC, art. 833, inciso II).

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar eventuais veículos/outros 

bens penhorados.

Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos 

permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio 

requisitada perante as instituições financeiras por meio do sistema 

Renajud.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131808 Nr: 3594-97.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Augusto Borges Leite, Dervlyn Gloria 

Ferreira, Eder de Souza Gusmão, Edinaldo Oliveira de Almeida, Tiago 

Franco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Ivonir Alves Dias - OAB:13310, Jonas Mendes 

Barravieira - OAB:OAB/MT 13116, José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Jose Carlos Pereira - OAB:11810-MT, 

Moacir Ribeiro - OAB:3.562-B, Nilton Gomes da Silva - OAB:0851, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:18701/O

 Nos termos da Legislação vigente impulsiono os autos para a intimação 

dos patronos dos denunciados EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA (termo 

de recurso de fls. 1027), e TIAGO FRANCO DE LIMA (termo de recurso de 

fls. 1029), para que no prazo legal apresentem as razões ao recurso de 

apelação interposto pelos sentenciados.

 Intimação do patrono do denunciado EDER DE SOUZA GUSMÃO para que 

no prazo legal apresentem as Contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pelo Ministério Público às fls. 1008/1021.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90699 Nr: 2961-62.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista manifestação de fls. 275, encaminhem-se os autos à 

contadoria judicial a fim de realizar a atualização da dívida.

Após, tornem os autos conclusos para realização de constrição de bens 

via Bacen-Jud ou Renajud.

Ciência ao MPE.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108218 Nr: 1696-20.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hora do Point - NFS Filho Conveniência - ME, 

Nestor Felipe Santiago Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista manifestação de fls. 275, encaminhem-se os autos à 

contadoria judicial a fim de realizar a atualização da dívida.

Após, tornem os autos conclusos para realização de constrição de bens 

via Bacen-Jud ou Renajud.

Ciência ao MPE.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001386-89.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA FRANCISCA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001386-89.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: BENEDITA FRANCISCA CORREA Vistos 

etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação 

para cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando 

as retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os 
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embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-33.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA MAIA (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: 

1000950-33.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LUCIANA DA SILVA MAIA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 - Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-29.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS JERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS COUTINHO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1002263-29.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ELIAS JERONIMO DA SILVA 

REQUERIDO: LUCAS COUTINHO DO NASCIMENTO Vistos, etc. 1 - 

Determino a inclusão da Sra. Bianca Santos Pereira no polo ativo da 

demanda, uma vez que se trata de parte interessada. 2 - Designe-se 

audiência de conciliação. 3 - Ademais, considerando que no AR para 

citação/intimação do requerido consta como “mudou-se”, determino a 

citação do requerido nos endereços mencionados no id. 28815131, a fim 

de que compareça à audiência de conciliação em data a ser designada 

pela escrivania, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 4 - Intime-se a parte requerente para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 5 - Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000789-23.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE OMENA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000789-23.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE OMENA 

NETO REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA 

Vistos, etc. Considerando a improcedência do pedido inicial, arquive-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-74.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BORGES RANGEL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000169-74.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:SHEILA GOMES 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SHEILA GOMES DE 

CARVALHO POLO PASSIVO: RAFAEL BORGES RANGEL FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000171-44.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REU)

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

 

PROCESSO n. 1000171-44.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO FERNANDES DE 

ASSIS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/03/2020 Hora: 10:45 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 

2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . CUIABÁ, 

5 de fevereiro 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: 1000171-44.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REU)

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

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/03/2020 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000612-30.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANIL DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

WANDYR DOS SANTOS (AUTOR(A))
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IVANE GASPAR COSTA (AUTOR(A))

NEIDE DE OLIVEIRA PIRES (AUTOR(A))

JOSE MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ELIANE MARIA DO PRADO SIQUEIRA (AUTOR(A))

MARIANA DA SILVA (AUTOR(A))

JOZENIL BOABAID REGIS (AUTOR(A))

DIANA REGINA PEREIRA (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 DECISÃO Processo: 

1000612-30.2017.8.11.0005. AUTOR(A): WANDYR DOS SANTOS, 

ANTONIO PAULO DA SILVA, ELIANE MARIA DO PRADO SIQUEIRA, DIANA 

REGINA PEREIRA, OSVANIL DIAS DA SILVA, IVANE GASPAR COSTA, 

MARIANA DA SILVA, NEIDE DE OLIVEIRA PIRES, JOSE MOREIRA DA 

SILVA, JOZENIL BOABAID REGIS REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO 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. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000170-59.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO J P LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000170-59.2020.8.11.0005. EXEQUENTE: AUTO POSTO J P LTDA - ME 

EXECUTADO: ERNANI DE SOUZA Vistos, etc. 1 - Cite-se o executado 

para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da dívida. 2 - Não efetuado 

o pagamento, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado. 3 - Em caso de sucesso na 

penhora, que deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a parte autora, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação. 4 – Seja designada data para audiência de conciliação, 

ocasião em que, nos termos do artigo 53, parágrafo primeiro, da Lei 

9.099/1995, garantido o juízo, o executado poderá oferecer embargos. 5 - 

Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de certidão de que trata o 

artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou 

de outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome 

das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os 

prazos e restrições descritos no artigo acima citado. 6 - DEFIRO, também, 

caso requerido, a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. Intime-se e se cumpra. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-74.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BORGES RANGEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000169-74.2020.8.11.0005. REQUERENTE: SHEILA GOMES DE 

CARVALHO REQUERIDO: RAFAEL BORGES RANGEL Vistos. I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos e após 

análise dos documentos anexados com a inicial observo que não se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida. É que muito embora a parte autora alegue que realizou 

uma renegociação amigável com o Sr. Gideone Lourenço Rangel para 

pagamento do cheque objeto dos autos, não há qualquer documento nos 

autos que comprove tal fato, sendo prudente aguardar a instrução 

processual para melhores esclarecimentos dos fatos. Ademais, não se 

trata de cheque não transferível, posto que a autora não inseriu qualquer 

restrição no título que impedisse o endosso, de forma que não 

demonstradq a negociação alegada, não se verifica, por enquanto, 

irregularidade no endosso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência. . II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo 

ser citada e intimada a reclamada para que compareça a audiência 

designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante da presente decisão e para a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-17.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ADOLFO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000770-17.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LUCAS ADOLFO DA ROSA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se na 

integralidade o valor depositado pela executada GOL (R$ 3.288,36) em 

favor do exequente. 2 – Libere-se o valor de R$ 3.288,36 do depósito 

realizado pela executada CVC em favor do exequente, realizando a 

devolução do valor remanescente à ré CVC, na conta indicada ao id. 

28821791. 3 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 4 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 5 – P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-44.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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BRASILAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO(A))

KARINA DE SOUZA CORREIA OAB - MT21122/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000085-44.2018.8.11.0005. REQUERENTE: BRASILAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-34.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE IBIAPINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001422-34.2019.8.11.0005. REQUERENTE: CHRISTIANE IBIAPINO 

REQUERIDO: BANCO PAN, BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação que a 

parte autora Christiane Ibipiano propôs em face do Banco Pan S/A e 

Banco do Brasil S/A, sob o argumento de que celebrou vários contratos 

com os requeridos e as contraprestações estão sendo descontadas 

diretamente em sua conta salário, e que os encargos cobrados pelos 

requeridos estão onerando de forma abusiva o contrato. Sustenta que os 

descontos realizados superam o valor de 15% (quinze por cento) de seu 

salário, razão pela qual requer que as requeridas sejam proibidas de 

realizarem desconto superior a 15% em seu salário líquido. Além disso, 

invoca a inconstitucionalidade da Lei Ordinária 10.820/2003. O banco Pan 

S/A apresentou contestação, alegando a legalidade dos contratos 

entabulados com a autora, ante a inexistência de vício de consentimento, 

requerendo a improcedência do pedido inicial. O Banco do Brasil alegou 

preliminares, e no mérito, sustentou a legalidade das contratações, que 

inclusive ocorreram dentro da margem consignável disponível da autora à 

época, e no mérito pugna pela improcedência do pedido inicial. Preliminares 

a) Falta de interesse de agir É cediço que o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação para alcançar o resultado desejado, relativamente à sua pretensão 

e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo seja útil sob o 

aspecto prático. Essa necessidade tanto pode decorrer de imposição legal 

quanto da negativa da parte ex adversa em cumprir espontaneamente 

determinada obrigação ou permitir o alcance de determinado resultado. O 

interesse processual nasce, desta feita, da necessidade da tutela 

jurisdicional do Estado, invocada pelo meio adequado, que determinará o 

resultado útil pretendido, do ponto de vista processual. É necessário 

esclarecer, ainda, que a presença do interesse processual não determina 

a procedência do pedido, mas apenas viabiliza a apreciação do mérito, 

permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse sentido quanto no sentido 

oposto, de improcedência. Ademais, pertinência ou não do pedido do autor 

é matéria afeta ao mérito e não se traduz em questão processual, razão 

pela qual AFASTO a preliminar. b) Inépcia da inicial. O Banco do Brasil 

sustenta que a inicial é inepta, uma vez que a própria autora confessa na 

inicial a contratação dos serviços, inclusive dos encargos, e portanto 

seus pedidos não coadunam com sua explanação. A preliminar também 

deverá ser afastada, uma vez que o objeto da ação não é a legalidade ou 

não da contratação e sim os descontos superiores a 15% do salário 

líquido da autora. Portanto, AFASTO a preliminar. c) Impugnação a 

gratuidade da justiça Por fim, AFASTO a preliminar de indevida concessão 

de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Sanadas as preliminares, passo ao mérito da demanda. 

Inicialmente, verifica-se que se trata de relação consumerista (art. 2º e 3º 

do CDC), devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao 

caso e, consequentemente, a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora ante sua hipossuficiência técnica diante da ré, a teor do 

disposto no artigo 6º do Codex. Ademais, compete a parte autora 

apresentar fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e à 

Requerida a apresentação de fatos impeditivo, extintivos e modificativos 

do direito do autor (art. 373, II, CPC). A ação é improcedente. Adentrando 

ao mérito da controvérsia é pertinente destacar que a autora admite ser 

devedora de empréstimos consignados e com débito em conta salário. 

Contudo, pleiteia a redefinição do desconto de margem consignável, a fim 

de limitar os débitos efetivados em sua folha de pagamento no patamar de 

15% (quinze por cento) sobre os seus vencimentos líquidos. De elementar 

conhecimento que nos contratos de mútuo não há óbice para que as 

partes estabeleçam que o pagamento das parcelas seja debitado 

diretamente da conta bancária do mutuário ou então, descontadas em 

folha de pagamento. Com efeito, não há qualquer ilegalidade nessa forma 

de cobrança, desde que ajustada previamente. Por outro lado, deve ser 

considerado que o desconto em folha e débito em conta corrente de 

parcelas e encargos decorrentes de contrato de empréstimo ou 

financiamento, somente se opera mediante expressa autorização do 

contratante, o que in casu ocorreu, quando então a própria autora tomou 

conhecimento das taxas de juros e encargos oferecidos pelos 

Requeridos, e ainda sim optou por contratar, não havendo, portanto, que 

se falar em abusividade contratual. Além disso, a requerente não traz aos 

autos nenhuma evidência de que sua condição tenha se alterado 

significativamente, capaz de ensejar a revisão contratual, tampouco que 

tenha sido forçada a aceitar o contrato oferecido pelo banco requerido. 

Convém destacar que para que seja declarado anulado um contrato, 

necessário se faz a existência do vício de consentimento da parte, seja 

por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores 

nos termos do artigo 171 do Código Civil, vejamos: Art. 171. Além dos 

casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - 

por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante de erro, dolo, 

coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Ademais, a 

parte autora, ao que tudo indica, é pessoa esclarecida, com grau de 

instrução elevado, tanto que investida em cargo da administração pública, 

carreira deveras concorrida, para a qual milhares de candidatos se 

preparam regularmente e somente os mais capazes logram êxito. É de se 

presumir, nesse contexto, que a autora possuía capacidade plena ao 

contratar com os requeridos, e de organizar suas finanças, pois não se 

trata de cidadã ingênua, de baixa escolaridade, que se deixa levar por 
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impulsos consumistas e falsas propagandas mercadológicas de crédito 

fácil. Portanto, verifico que não há qualquer vício nos contratos firmados 

entre a autora e os requeridos, tratando-se, portanto, de ato jurídico 

perfeito, cuja força, no direito brasileiro, é protegida por garantia 

constitucional (art. 5°, XXXVI, CF). Quanto ao percentual permitido para 

descontos de empréstimos consignados, a Lei 10.820/2003 disserta, in 

verbis: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto 

em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores 

referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de 

crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por 

instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando 

previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste 

artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo 

empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, 

financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 

35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados 

exclusivamente para I - a amortização de despesas contraídas por meio 

de cartão de crédito; II - a utilização com a finalidade de saque por meio do 

cartão de crédito; Ou seja, a própria Lei dispõe que o limite para realização 

dos descontos de empréstimos consignados e afins é de 30% (trinta por 

cento), resguardados mais 5% (cinco por cento) que ficam destinados 

exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de 

cartão de crédito e para saque por meio de cartão de crédito. Quanto ao 

tema debatido, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento 

de que é permitido a contratação/disponibilização de empréstimos 

consignados cujo valor não ultrapasse 30% (trinta por cento) do salário 

liquido do contratante, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. 

PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.1. Cuida- se de inconformismo com 

acórdão do Tribunal de origem que confirmou sentença que julgou 

procedente pedido de limitação dos descontos de prestação de 

empréstimo em 30% do valor dos rendimentos líquidos 2. No que tange ao 

percentual dos descontos das parcelas de empréstimos, em 30 % do valor 

dos rendimentos líquidos, o entendimento adotado pela Câmara está em 

perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 

Justiça, que sumulou novo posicionamento com o seguinte enunciado: "É 

vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, 

vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) 

contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o 

empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em 

folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a 

retenção de percentual" (Súmula 603, DJe 26/2/2018). 3. Verifica-se que o 

Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo 

que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece 

do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Recurso Especial não 

conhecido. (REsp 1826689/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) No caso 

concreto, vislumbra-se que os valores descontados do salário da parte 

autora não alcança sequer 30% (trinta por cento) de se salário líquido, 

fato confessado na inicial. Assim, não há o que se falar em redução dos 

descontos para o importe de 15% (quinze por cento) de seu salário 

líquido, pois a partir do momento em que escolheu aderir a todas as 

cláusulas contratuais estipuladas pelos requeridos, comprometeu-se a 

cumprir sua parte no contrato para em troca usufruir dos serviços 

concedidos. Assim, conclui-se que não houve qualquer ilícito praticado 

pelas requeridas, que realizam os descontos respeitando os limites 

autorizados por Lei e pela jurisprudência pacificada do STJ. Ademais, não 

vislumbro ser o caso de declarar a inconstitucionalidade da Lei 10. 

10.820/2003, pois o próprio STJ sedimentou entendimento quanto a 

regularidade de concessão de crédito consignado, desde que respeitados 

os parâmetros da referida legislação, e as normas vigentes são 

presumidamente constitucionais até pronunciamento definitivo em contrário 

pelo STF. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, o que 

faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e honorários 

advocatícios, a teor do que dispõe o artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, sem que haja interposição de recurso, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-72.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELISON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002383-72.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ELISON PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, conforme 

pedido de id. 28852830, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com 

fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do 

Enunciado 90 do FONAJE. P. I. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002362-96.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002362-96.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ROSELAINE DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo 

ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de id. 26698921, a 

parte reclamante não se dignou em comparecer àquela assentada e nem 

apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a extinção anômala da 

demanda é medida de rigor. Assim, diante da contumácia da parte 

reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Custas pela parte 

reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. P.I.C. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002364-66.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CHINOTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002364-66.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MAURO LUIS TIMIDATI 

REQUERIDO: ADRIANO CHINOTI Vistos etc. Dispenso o relatório em razão 

do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 
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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. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por Mauro Luis Timidati em face de Adriano 

Chinoti, onde argumenta em suma, que é credor do requerido na quantia 

de R$ 2.996,09 (dois mil novecentos e noventa e seis reais e nove 

centavos). Analisando os autos, verifico que a parte reclamada não 

apresentou contestação, razão pela qual decreto a sua revelia, nos 

termos do artigo 344 do CPC. Posto isso, diante da presunção de 

veracidade das alegações constantes da inicial, bem como da inexistência 

de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em 

dúvida o direito da parte reclamante, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.996,09 

(dois mil novecentos e noventa e seis reais e nove centavos), quantia que 

deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da do vencimento 

de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 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. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-04.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FAHED LIMA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002297-04.2019.8.11.0005. REQUERENTE: FAHED LIMA FERNANDES 

REQUERIDO: MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000682-76.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RENATO CORREA (REQUERENTE)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (REQUERENTE)

ROSIMERI FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARA MARIZA PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Altair Ferreira de Barros (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000682-76.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MARCOS WAGNER 

SANTANA VAZ, ROSIMERI FERREIRA DE SOUZA, MANOEL RENATO 

CORREA REQUERIDO: MARGARA MARIZA PEREIRA DE BARROS, ALTAIR 

FERREIRA DE BARROS Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que os 

reclamantes desistiram da demanda, conforme pedido de id. 28839721, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Com efeito, CANCELO a audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos. P. I. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004273-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ROSA RIBEIRO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS OAB - MT20080-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE ANDRADE CARDOSO E OUTROS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALTEMAR QUIRINO DA COSTA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARCIA FREIRE DA SILVA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004273-18.2017.8.11.0037. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RENATA 

ROSA RIBEIRO DE SOUZA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANGELA 

MARIA DE ANDRADE CARDOSO E OUTROS Vistos etc. Considerando que 

as partes, intimadas para apresentarem memoriais finais, permaneceram 

inertes, dando cumprimento a decisão proferida, dê-se vista ao Ministério 

Público para parecer. Em seguida, venham os autos conclusos para 

prolação de sentença. PRIMAVERA DO LESTE, 5 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005966-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA VERGINIA DE SOUZA BUENO (REQUERENTE)

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:

BERENICE MOURA DE SOUZA (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: 1005966-66.2019.8.11.0037. 

H.S REQUERENTE: NILDA VERGINIA DE SOUZA BUENO REQUERIDO: 

BERENICE MOURA DE SOUZA 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 06/05/2020, às 

17h30min. Intimem-se as partes comparecimento. Cientifiquem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste – MT, 04/02/2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001754-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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M. A. M. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001754-02.2019.8.11.0037. 

H.S AUTOR(A): ALEUDO FRANCO RIBEIRO REU: MARTINA ADRIELEE 

MARTINS RIBEIRO 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 30/09/2020, às 

16h30min. Intimem-se as partes comparecimento. Cientifiquem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste – MT, 04/02/2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-617 CONTESTAÇÃO EM FORO DIVERSO

Processo Número: 1005646-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005646-16.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARCOS TOMAZETTI REQUERIDO: ALESSANDRO DA 

SILVA Vistos etc. Intime-se a parte para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, vez que não aportou notícia acerca do processo de 

origem. Decorrido o prazo in albis ou noticiando a parte a desnecessidade 

de tramitação desse feito, desde já, determino seu arquivamento. Caso 

informada a necessidade de tramitação, venham os autos conclusos. 

Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004261-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004261-33.2019.8.11.0037. 

H.S EXEQUENTE: JANAINA BARBOSA CAVALCANTE EXECUTADO: 

ADALTO CARLOS COSTA GARCIA 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 30/09/2020, 

às 15h45min. Intimem-se as partes comparecimento. Cientifiquem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste – MT, 04/02/2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005397-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

W. N. R. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. R. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CREOMILDA RODRIGUES PEREIRA OAB - 559.479.991-53 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005397-65.2019.8.11.0037. 

H.S EMBARGANTE: WELINGTON NUNES RIBEIRO EMBARGADO: Y. R. 

REPRESENTANTE: CREOMILDA RODRIGUES PEREIRA 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 

23/09/2020, às 17h15min. Intimem-se as partes comparecimento. 

Cientifiquem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste – MT, 04/02/2020. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003776-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. D. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO OAB - MT24236/O-O 

(ADVOGADO(A))

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: 1003776-67.2018.8.11.0037. 

H.S REQUERENTE: JOANA DARC ANDRE DA SILVA REQUERIDO: 

NEUSVALDO SOUSA DO NASCIMENTO Vistos etc. Tendo em vista o 

afastamento desta magistrada de suas atividades jurisdicionais na data da 

audiência designada (11/03/2020), redesigno o ato para o dia 23/09/2020, 

às 15h00min. Intimem-se as partes comparecimento. Cientifiquem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste – MT, 04/02/2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005180-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

W. N. R. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. R. (EMBARGADO)

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: 1005180-22.2019.8.11.0037. 

H.S EMBARGANTE: WELINGTON NUNES RIBEIRO EMBARGADO: Y. R 

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 23/09/2020, às 16h30min. Intimem-se as partes 

comparecimento. Cientifiquem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste – MT, 

04/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1005750-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA SIMONE BRESSAN OAB - MT20437/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

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: 1005750-42.2018.8.11.0037. 

H.S AUTOR(A): VERONILDA LIMA FERREIRA REU: DANILO CANDIDO 

Vistos etc. Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas 

atividades jurisdicionais na data da audiência designada (11/03/2020), 

redesigno o ato para o dia 16/09/2020, às 15h45min. Intimem-se as partes 

comparecimento. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do 

Leste – MT, 04/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28681 Nr: 1019-11.2004.811.0037

 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: CDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a ultima intimação da inventariante e seu filho restou 

infrutífera, intimo a procuradora para comparecer acompanhada de sua 

constituinte, bem como do herdeiro Jaeder Souza Ferreira, na audiência 

designada para o dia 21/05/2020, ás 13:30, ou indicar o endereço em 

tempo hábil para a intimação pessoal.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139557 Nr: 10002-47.2014.811.0037

 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: ZENAIDE GIL LOPES, MARIA RUBIANA BEZERRA 

AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VAZ DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a designação da audiência de conciliação designada para o 

dia 14/05/2020, às 13h30min, INTIMO o herdeiro GLEISON PARREIRA VAZ, 

na pessoa de sua procuradora DRA. GENIHANY N.L. AGUIAR, para 

comparecer ao ato acompanhada de seu constituinte.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003421-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DUFFECK DA SILVA 01468302108 (EXECUTADO)

JULIANO DUFFECK DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manfestar sobr eo ogicio juntado no Id 

28852124.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006755-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RUARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZIDORO ENTRINGER (REU)

MARCOS ROBERTO BRAVIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1006755-02.2018.8.11.0037 

Ação de Interdito Proibitório c/c Indenização por Danos Materiais 

Requerentes: Espólio de Ernesto Ruaro e Espólio de Maria Delfi Ruaro 

Requeridos: Izidoro Entringer e Marcos Roberto Bravin Vistos etc. 

Frustrada a tentativa de composição e não sendo o caso de julgamento 

antecipado do mérito, passo a sanear o processo. Das preliminares A 

parte requerida arguiu, em contestação, a ilegitimidade ativa e passiva, 

argumentando que, desde o ano de 2002, a área em discussão, diga-se a 

cascalheira incrustada na “Fazenda Rica I”, pertencente a matrícula 5.660, 

não é de domínio e nem posse do espólio de Ernesto Ruaro e Maria Delfi 

Ruaro, já que parte do imóvel foi alienado para o Sr. Elói Marchett, o qual, 

por sua vez, alienou referida fração de terras ao Sr. Carlos Vian no ano 

de 2008 e, por fim, no ano de 2013, a mesma área de terras fora alienada 

ao Sr. Lui Gonzaga Pereira, sendo este o atual proprietário e possuidor 

direto e indireto da área de terras, ressaltando que não cometeu turbação 

alguma. A questão preliminar, no caso concreto, confunde-se com a 

matéria de mérito, demandando dilação probatória para resolução, eis que 

a parte autora afirmou, em sede exordial, ser proprietária e possuidora da 

área, aduzindo, na impugnação, que o Sr. Elói Vitório Marchett comprou 

apenas área agricultável e, por ser inapropriado para o cultivo o local onde 

se encontra a cascalheira, esta ficou na posse dos autores e seus 

sucessores. O fato é controvertido, havendo elementos probatórios que 

indicam, em princípio, a pertinência da manutenção dos requeridos no polo 

passivo da ação, motivo pelo qual postergo a apreciação das preliminares 

para a sentença de mérito. Semelhante raciocínio aplica-se à preliminar de 

ausência de interesse processual pela inadequação da via eleita, eis que 

a ação possessória é adequada ao fato descrito na petição inicial, qual 

seja, turbação. Da declaração de saneamento Presentes todas as 

condições da ação e os pressupostos processuais. Julgo, por 

conseguinte, o processo saneado. Dos pontos controvertidos Fixo os 

pontos controvertidos: 1) a posse do autor; 2) a turbação praticada pelos 

réus; 3) a data da turbação; 4) a continuação da posse, embora turbada; 

5) as perdas e danos causados com a extração indevida do cascalho. da 

questão relevante de direito para o mérito Os pressupostos para a outorga 

da proteção possessória e a configuração da responsabilidade civil. do 

deferimento de provas e ônus processuais das partes O ônus da prova 

observará o disposto no artigo 373, caput, do Código de Processo Civil. 

Defiro a produção de prova oral (depoimento pessoal das partes e oitiva 

de testemunhas). As partes devem ser intimadas pessoalmente para 

comparecerem à audiência a fim de prestarem depoimento pessoal e 

advertidas da pena de confesso caso não compareçam ou, 

comparecendo, se recusarem a depor (CPC, art.385, §1º). Fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de 

testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450). 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). Indefiro o requerimento de produção de prova pericial ante a 

inviabilidade da realização da perícia pelo lapso temporal decorrido. Das 

providências derradeiras Designo audiência de instrução e julgamento 

para a data de 25 de março de 2020, às 17h00min. Intimem-se os 

causídicos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 31 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006755-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RUARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZIDORO ENTRINGER (REU)

MARCOS ROBERTO BRAVIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))
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Intmo a parte requerente da decisão do Id 28756191 bem como para no 

prazzo legal, informar o endereço atualizado da parte requerida Mrcos 

Roberto Bravin.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000031-11.2020.8.11.0037. AUTOR(A): PAULO MACIEL DE SOUSA RÉU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais (Agravo de 

Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera 

do Leste). Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, 

§3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em 

juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários periciais, 

na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será 

restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, 

hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o 

profissional perito deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o 

recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O pagamento dos 

honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá formalizar o 

requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua qualificação e o 

número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) o endereço 

profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver impedimentos à 

sua atuação profissional; d) a área de atuação, destacando sua 

especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. O 

descumprimento das obrigações elencadas importará na substituição do 

perito e na perda do direito à remuneração, com devolução de eventual 

valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a 

exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada 

pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e 

demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área 

do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério 

Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 

bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 

científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito 

e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 07 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1003446-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA E CAMERA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE - DISBEK (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1003446-36.2019.8.11.0037 Medida Cautelar de Produção Antecipada de 

Provas Requerente: Distribuidora de Bebidas Cruzeiro LTDA. Requerido: 

Royalle Pizzaria e Choperia LTDA Vistos etc. Certifique-se quanto a 

efetiva citação da parte requerida Royalle Pizzaria e Choperia LTDA. 

Intime-se a parte autora para juntar aos autos o arquivo dos documentos 

apontados na certidão inclusa (Num. 24310755), bem como esclarecer 

qual informação específica pretende obter com o aditamento, que não 

possa ser extraída da prova já produzida, em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de dezembro de 2019. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004348-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA RAVANELLO (AUTOR(A))

A. R. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAFF,VEIT & CIA LTDA - EPP (REU)

Nilo Amancio da Costa (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR OAB - MT5454/B (ADVOGADO(A))

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT13059-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo as partes para manifestação, acerca do possível acordo, eis que 

decorreu o prazo de suspensão.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005186-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BIFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO BRUNETTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1005186-97.2017.8.11.0037 

Ação Monitória Requerente: Sérgio Luiz Biff Requerido: Ivo Brunetta Vistos 

etc. Tendo em vista o falecimento do requerido Ivo Brunetta, suspendo o 

curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos termos do 

artigo 313, I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora para 

que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, 

se for o caso, dos herdeiros, no prazo mínimo legal, nos moldes do artigo 

313, §2º, I, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de dezembro de 

2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000044-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI HOFFMANN (EXECUTADO)

FERNANDO HOFFMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 100044-78.2018.8.11.0037 

Ação de Execução de Título Extrajudicial Exequente: Unisagro Comércio de 

Produtos Agropecuários Ltda. Executados: Fernando Hoffmann e Outro 

Vistos etc. Certifique-se quanto à efetiva liberação da quantia bloqueada, 

consoante determinação judicial derradeira (Id.16545420). A recuperação 

judicial está em fase de encerramento, pendente apenas de apreciação do 

relatório do Administrador Judicial, presumindo ter alcançado os efeitos 

esperados do procedimento, fato que denota a ausência dos 

pressupostos para a concessão da Justiça Gratuita, motivo pelo qual 

revogo os benefícios da Assistência Judiciária. Destarte, intime-se a parte 

autora para efetuar o recolhimento das custas processuais, em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção processual. Transcorrido o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de dezembro 

de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001990-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA (EXECUTADO)

ELOI BRUNETTA (EXECUTADO)

HELIO BRUNETTA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para retirar a certidão de registro de penhora, , 

mediante o pagamento da guia concernente a certidão de tramitação sem 

busca. O registro da penhora, na matrícula do imóvel deverá ser 

comprovada nos autos, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113863 Nr: 4372-78.2012.811.0037

 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- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARINALDO BIJARI

 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:

 Processo nº 372-78.2012.811.0037 (Código 113863)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado

Executado: Wilson Marinaldo Bijari

Vistos etc.

Inclua-se o nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, 

art.782, §5º).

Autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na forma 

postulada (fls.146), via sistema INFOJUD.

Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em 

pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente de 

seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC.

 Concluída a diligência, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 07 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39523 Nr: 2073-41.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES TEREZINHA RIZZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14932/O

 Processo nº 2073-41.2006.811.0037 (Código 39523)

Cumprimento de Sentença / Honorários de Sucumbência

Exequente: Luciana Rambo

Executada: Mirtes Terezinha Rizzoto

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69120 Nr: 1428-74.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNILDO GUADAGNIN, VALDECI ANTONIO 

GUADAGNIN, VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN, VOLMIR GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, 

WILLAN JOSE DE ARAUJO - OAB:MT 3928

 Processo nº 1428-74.2010.811.0037 (Código nº 69120)Cumprimento de 

SentençaExequentes: Arnildo Guadagnin e OutrosExecutado: Banco do 

Brasil S/AVistos etc.Trata-se de impugnação à proposta de honorários 

periciais, sob o fundamento de violação aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade.O perito justificou a cobrança do valor pela estimativa 

de 105 horas técnicas para a realização da perícia contábil.Em seguida, 

vieram os autos conclusos para deliberação. É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. 

DECIDO.Não estabelecendo a lei processual civil um procedimento para a 

fixação dos honorários periciais, em caso de discordância de quaisquer 

das partes quanto à proposta de honorários do expert, compete ao 

Julgador estipular um valor razoável, que atenda minimamente aos 

interesses de todos os envolvidos. Nesse passo, a estimativa das horas 

técnicas é manifestamente excessiva. Tome-se, por exemplo, o tempo 

estimado para a leitura, interpretação e análise dos autos: 10 horas 

técnicas. Tal lapso temporal é, a toda evidência, superdimensionado, eis 

que a leitura e análise processual não demandam a quantidade de horas 

apontadas. Outrossim, a especificação dos trabalhos demonstra o 

desmembramento de atividades repetitivas, gerando acúmulo de 

apontamento de horas em detrimento da economia processual.Portanto, 

considerando a natureza da perícia a ser realizada, arbitro os honorários 

periciais na importância de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos 

reais).Intime-se o perito nomeado para prestar informações quanto a 

manutenção de interesse em realizar os trabalhos periciais, ciente da 

ilegalidade da restrição à apresentação de quesitos suplementares pelo 

preço já fixado para a perícia, devendo, se for o caso, declinar a 

nomeação em 15 (quinze) dias.Em seguida, intime-se a parte responsável 

para proceder ao depósito da importância dos honorários periciais, em 15 

(quinze) dias (CPC, art.95, §1º).O perito protocolará o laudo em juízo, no 

prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art.477).Cumpra-se.Primavera do Leste 

(MT), 04 de fevereiro de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69216 Nr: 1524-89.2010.811.0037

 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: OLINTHO PEREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FABIO DE 

OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884/O, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:19.615 BA, FERNANDO MARSARO - 

OAB:OAB/MT 12.832, HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:23829, 

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 12.208-A

 Processo nº 1524-89.2010.811.0037 (Código nº 69216)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Olintho Pereira de Azevedo

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Trata-se de impugnação à proposta de honorários periciais, sob o 

fundamento de violação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

O perito justificou a cobrança do valor pela estimativa de 50 horas 

técnicas para a realização da perícia contábil.

Em seguida, vieram os autos conclusos para deliberação.

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não estabelecendo a lei processual civil um procedimento para a fixação 

dos honorários periciais, em caso de discordância de quaisquer das 

partes quanto à proposta de honorários do expert, compete ao Julgador 

estipular um valor razoável, que atenda minimamente aos interesses de 

todos os envolvidos.

 A impugnação ao valor dos honorários periciais (FLS. 577/578) não 

procede, eis que a proposta foi formalizada de acordo com o critério de 

razoabilidade. Além disso, deve-se levar em consideração o zelo 

profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua 

execução e a importância para a causa.

 Portanto, considerando a natureza da perícia a ser realizada, arbitro os 

honorários periciais na importância de R$ 18.818,10 (dezoito mil e 

oitocentos e dezoito reais e dez centavos). Todavia, determino a prévia 

intimação do perito sobre a ilegalidade da restrição à apresentação de 

quesitos suplementares pelo preço já fixado para a perícia, devendo, se 

for o caso, declinar a nomeação.

Intime-se a parte responsável para proceder ao depósito da importância 

dos honorários periciais, em 15 (quinze) dias (CPC, art.95, §1º).

O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art.477).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69218 Nr: 1526-59.2010.811.0037

 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: INELSON BOSA, MDMBB, IDMBB, AZIMAR DE MELO 

BRETAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA - 

OAB:13980-A/MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521 MT, 

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884-MT, FABIO DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:13884/O, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, MARCELO 

GUIMARÃES MAROTTA - OAB:10856, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3.928 MT

 Processo nº 1526-59.2010.811.0037 (Código 69218)

Cumprimento de Sentença – Liquidação de Sentença

Exequentes: Inelson Bosa e Outras

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial pretérita (fls.840).

Indefiro o requerimento de cancelamento dos levantamentos (fls.859/861), 

eis que o valor incontroverso a ser levantado diz respeito ao laudo pericial 

que contemplou apenas as Cédulas em nome do exequente Inelson Bosa 

(nº87/00340-6; 87/00810-6; 88/01105-4; 88/01107-0; 88/01255-7 e 

89/00098-6), consoante laudo de fls. 683 e cédulas de fls. 48/57.

Intime-se as exequentes Isabela de Melo Bretas Bosa e Azimar de Melo 

Bretas, pela derradeira vez, para regularizarem a representação 

processual, mediante apresentação do instrumento de mandato outorgado 

pelas exequentes, em 15 (quinze) dias.

 Intime-se o perito nomeado para esclarecer quanto as cédulas nº 

88/00928-9 e 88/00520-8 (f ls.65/67),  em 15 (quinze) dias, 

complementando o laudo pericial, com subsequente intimação das partes 

para manifestação, em idêntico prazo.

Conclusas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 03 de fevereiro de 2020.
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Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102168 Nr: 1561-82.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHÃES FERRARI 

- OAB:MT 13985-B, Jober Seidenfus - OAB:13988B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104638 Nr: 3620-43.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DAMORIN FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:22909/O, 

FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - OAB:MT 11.298, MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, NELSON WILIANS F. RODRIGUES - 

OAB:11065-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 12.208-A

 Processo nº 3620-43.2011.811.0037 (Código nº 104638)

Ação de Revisão Contratual

 Requerente: Alcides Damorin Filho

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Revisão Contratual proposta por Alcides Damorin 

Filho Lima em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, com integral 

adimplemento do acordo, consoante petição inclusa (fls.763).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, “b” c/c artigo 924, II e 925, todos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105407 Nr: 4419-86.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA CARRARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DAROIT FEIL - 

OAB:OAB/SP 3240-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065/A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 12.208-A

 Certifico que nesta data o advogado da parte AUTORA fica INTIMADO 

para manifestar-se acerca da petição das fls. 94/99, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109339 Nr: 8546-67.2011.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Processo nº 8546-67.2011.811.0037 (Código nº 109339)

Ação de Reintegração de Posse

 Requerente: D. F. Incorporadora e Imobiliária Ltda.

Requerido: Marcos Lourenço da Silva

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.121), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115980 Nr: 6588-12.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 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, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO DEBESA - OAB:MT 11674-B, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 

12.419, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 Processo nº 6588-12.2012.811.0037 (Código nº 115980)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Du Pont do Brasil S/A.

Executado: Mauro Eiiti Murofuse

 Vistos etc.

Em face do extenso lapso temporal (fls.228), determino nova avaliação, 

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).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120677 Nr: 3163-40.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON THOMÉ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 
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Emerson Thome de Andrade em face de Banco BV Financeira S/A e 

declaro abusiva a cláusula contratual relativa à cumulação da comissão de 

permanência com juros moratórios e multa, decorrentes da Cédula de 

Crédito Bancário nº 650154231, determinando-se a restituição do indébito, 

acaso apurado em liquidação de sentença. Em face da sucumbência 

recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba 

honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em face do 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, 

nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Expeça-se 

alvará dos valores depositados em Juízo, em favor da instituição 

financeira credora.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 04 de 

fevereiro de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123525 Nr: 6082-02.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZELAINE SALETE VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca das Correspondências Devolvidas juntadas aos autos, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125278 Nr: 7853-15.2013.811.0037

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON THOMÉ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no 

Decreto-Lei nº 911/69, e consolido nas mãos do autor a posse e o domínio 

pleno e exclusivo do bem alienado fiduciariamente, cuja apreensão liminar 

torno definitiva.Consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, compete 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, nos termos do artigo 3º, §1º, do 

Decreto-lei nº 911/69.Nos termos do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, 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.Destarte, intime-se a empresa BV Financeira 

S/A para apesentar a devida prestação de contas, em 15 (quinze) dias, 

nos moldes do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, sob pena da omissão 

ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das 

sanções criminais, civis e processuais cabíveis, além de multa de até vinte 

por cento do valor da causa (CPC, art.77, IV e §2º).Condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 

do Código de Processo Civil, especialmente em razão do julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129008 Nr: 1875-23.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA, 

MJODS, ALODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA PAULINA TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA, TRANSPORTES BOTUVERÁ LTDA, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO CHEDID FILHO - 

OAB:SP/ 313.435, BRUNA CASTELANE GALINDO - OAB:SP/311068, 

JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - OAB:SP/91124, LUCIANA 

SHINTATE GALINDO - OAB:SP.234028, NILTON ARMELINO - 

OAB:SP/142.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5871/MS

 Processo nº 1875-23.2014.811.0037 (Código 129008)

Ação Indenizatória

Requerentes: Carla Adriana Ortolani Clebis de Souza e Outras

Requeridas: Santa Paulina Transportes e Logística Ltda. e Outras

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.774).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133988 Nr: 6003-86.2014.811.0037

 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: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMA RODRIGUES DE SOUZA, PEDRO 

RIBEIRO DE QUEIROZ, EDUARDO LOURENÇO ARAÚJO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que nesta data o advogado do REQUERENTE fica INTIMADO para 

manifestar-se nos autos, eis que decorreu o prazo e a requerida(Nelma 

Rodrigues De Souza) não contestação, devendo para tanto dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165327 Nr: 2822-09.2016.811.0037

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:MT/18900, 

JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - OAB:16289/A, JOSLAINE 

FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900, LORENA MARIA PEREIRA GAIVA - 

OAB:MT/ 19.122

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169297 Nr: 4942-25.2016.811.0037

 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: OSMARINO OLIMPIO CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 4942-25.2016.811.0037 (Código 169297)

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

Requerente: Osmarino Olímpio Caetano

 Requerido: Porto Seguro Cia. de Seguros

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) manejado 

por Osmarino Olímpio Caetano em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, a requerida adimpliu voluntariamente a 

obrigação pecuniária (fls.214/216).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

A expedição do alvará em nome do causídico Dr. Victor Hugo Vidotti fica 

condicionada à apresentação e juntada do instrumento de mandato com 

poderes para receber.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120057 Nr: 2522-52.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 7074, PEDRO 

EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT, RODRIGO DIRENE DE 

MORAES - OAB:13878/SP, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 12.419, 

VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 Processo nº 2522-52.2013.811.0014 (Código 120057)

 Execução por Título Extrajudicial

Exequente: James Leonardo Parente de Avila

Executado: Mauro Eiiti Murofuse

Vistos etc.

Em face do extenso lapso temporal (fls.122/123), determino nova 

avaliação, 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.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123532 Nr: 6091-61.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Dallacorte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, FERNANDA SAMIRA PAYÃO FRANCO - 

OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - OAB:SP/ 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e condeno a instituição 

bancária demandada à repetição do indébito, conforme valor a ser 

apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros legais (CC, 

art.406) e correção monetária pelo INPC a partir da data da citação.Julgo 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do 

artigo 487, I, do Código de processo Civil.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 

do Código de Processo Civil, especialmente em razão do julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175853 Nr: 8450-76.2016.811.0037

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8450-76.2016.811.0037 (Código 175853)

Ação Monitória

Requerente: Itaú Unibanco S/A

Requerido: Altair Piovesan

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não 

será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar 

preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado 

urgente.

Intime-se a causídica Dr. Cristiana Vasconcelos Borges Martins, 

subscritora da petição de fls.61/66, para regularizar sua atuação 

processual, apresentando o instrumento de mandato, com poderes 

expressos para transigir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do ato 

não ratificado ser considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome 

foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e 

danos, nos moldes do artigo 104, §2º, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176299 Nr: 8687-13.2016.811.0037

 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): ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM, OLGA 

IOLANDA LERNER

 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: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM, Cpf: 

58087710134, Rg: 1032599-9, Filiação: Olga Iolanda Lerner e Aloysio 

Lerner, data de nascimento: 29/11/1976, brasileiro(a), natural de Campo 

Mourão-PR, casado(a), do lar, produtora rural e atualmente em local 

incerto e não sabido OLGA IOLANDA LERNER, Cpf: 86956469120, Rg: 

1.198.373-6, Filiação: Tereza Krug, data de nascimento: 29/11/1956, 

brasileiro(a), divorciado(a), rentista ou locadora. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER a intimação dos executados para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe 

que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por 

cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525).

Despacho/Decisão: Processo nº 8687-13.2016.811.0037 (Código 

176299)Cumprimento de SentençaExequente: Banco do Brasil S/A 

Executados: Adriane Iolanda Lerner Kunn e Olga Iolanda LernerVistos 

etc.Havendo requerimento expresso do credor (fls.55), intime-se os 

executados para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 05 de junho de 2019.Fabrício Sávio 

da Veiga CarlotaJuiz 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, Elivania Duarte dos 

Santos, digitei.

Primavera do Leste, 04 de fevereiro de 2020

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176441 Nr: 8762-52.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTSI Informatica e Tecnologia Ltda ME, 

WELVYS THIERS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8762-52.2016.811.0037 (Código 176441)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Wtsi Informática e Tecnologia Ltda. ME

Executado: Welvys Thiers Santos

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Os Executados Wtsi Informática e Tecnologia Ltda. ME e Welvys Thiers 

Santos, citados por edital (fls.78), permaneceram inertes, consoante 

certidão inclusa (fls.80). Destarte, decreto à revelia, nos moldes do artigo 

344 do Código de Processo Civil.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do Código de Processo Civil e 

Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, nomeio o ilustre Defensor 

Público para patrocinar a defesa, o qual deverá ser comunicado, mediante 

intimação pessoal, com prazo em dobro para resposta (CPC, art.186, §1º), 

em face das prerrogativas funcionais.

Expirado o prazo, inclusive para apresentação da defesa executiva, 

imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13297 Nr: 1718-41.2000.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI, ANTONIO 

ROSSANI - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ZASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CAVALHEIRO RICCI - 

OAB:35939/PR, José Miguel Garcia Medina - OAB:21.731/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIZZARDO - 

OAB:OAB/RS. 45.730, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12.568/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36337 Nr: 4362-78.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI KUZMIN, PARASKEWIA KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - OAB:

MT 19.369-O

 Processo nº 4362-78.2005.811.0037 (Código 36337)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.

Executados: Dimitri Kuzmin e Paraskewia Kusmin

Vistos etc.

 Homologo a desistência relativa a penhora incidente sobre o imóvel 

matriculado sob o nº 3.236 do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT 

(fls.227v). Baixe-se a medida restritiva.

Intime-se o oficial de justiça responsável pela avaliação para prestar 

esclarecimentos, consoante solicitado (fls. 242/248), em 5 (cinco) dias.

Aportando as informações, intimem-se as partes, facultando-lhes eventual 

manifestação, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40266 Nr: 2733-35.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONTI DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO LUIS FADANELLI

 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: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:RS/45.769

 Processo nº 2733-35.2006.811.0037 (Código 40266)

 Cumprimento de Sentença

Exequente: Du Pont do Brasil S/A

Executado: Romildo Luis Fadanelli

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Du Pont do Brasil S/A 

em face de Romildo Luis Fadanelli, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (fls.867/870), 
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requerendo a homologação do acordo e decorrente suspensão 

processual, até o integral cumprimento da transação.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Destarte, suspendo o curso processual, com fulcro no artigo 922 do 

Código de Processo Civil, para que o devedor cumpra voluntariamente a 

obrigação. Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem 

informação quanto ao integral adimplemento da obrigação, em 10 (dez) 

dias.

Arquive-se provisoriamente, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42471 Nr: 4955-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rogério Zasso, JOSÉ LUIZ ZASSO, VILMAR 

MARTIGNAGO, LUIZ VICENTE SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRE FRIZÃO - 

OAB:8.340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000, MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:MT 7900

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento a determinação de f. 900/904, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 11 de março de 2020, às 13h30min, 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, 04 de fevereiro de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60584 Nr: 394-98.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA PRIMICIAS LTDA, MARILENE 

CORREA BORGES, PATRICIA GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870/O, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:MT/9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 394-98.2009.811.0037 (Código nº 60584)

Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e 

Profissionais de Saúde de Mato Grosso Ltda.

Executados: Drogaria Primícias Ltda. e Outros.

Vistos etc.

Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não 

será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar 

preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado 

urgente.

Intime-se o causídico Dr. Mikael Aguirre Cavalcanti, subscritor da petição 

de fls.149/153, para regularizar sua atuação processual, apresentando o 

instrumento de mandato, com poderes expressos para transigir, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do ato não ratificado ser considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos, nos moldes do artigo 

104, §2º, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente a executada Patrícia Gomes da Cruz para 

subscrever o acordo, em 15 (quinze) dias, acaso anuente.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63365 Nr: 3229-59.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOHER BARBOSA NICOLAU, MARIA DO ROCIO NATAL 

NICOLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LISO SEGUNDO, CACILDA LONGO LISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, MATHIEU BERTRAND STRUCK - OAB:PR 32.066, NEMO ELOY 

VIDAL NETO - OAB:PR 20.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:MT 

5665

 Processo nº 3229-59.2009.811.0037 (Código 63365)

Ação de Rescisão de Contrato

Requerentes: Doher Barbosa Nicolau e Outra

Requeridos: Cacilda Liso Longo e Outro

Vistos etc.

Havendo notícia oficiosa do falecimento do autor Doher Barbosa Nicolau, 

requisite-se a certidão de óbito correlata.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111183 Nr: 1549-34.2012.811.0037

 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- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE CAMPOS SARAIVA

 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:

 Processo nº 1549-34.2012.811.0037 (Código 111183)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado

Executada: Liliane Campos Saraiva

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para manifestar interesse na penhora do 

veículo automotor objeto da restrição judicial (fls.142), em 15 (quinze) dias.

Havendo interesse, penhore-se, na forma do artigo 845, §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Ato continuo, avalie-se o bem penhorado, 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, sob pena de não 

conhecimento, em 10 (dez) dias.

 Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 
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expropriação dos bens (CPC, art.875).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001155-63.2019.8.11.0037

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:

BRUNO MELCHER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001155-63.2019.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO REU: BRUNO MELCHER Vistos. Cumpra-se integralmente o 

despacho anterior, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro 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 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 : 

1001197-15.2019.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO REU: RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS Vistos. Cumpra-se 

integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000512-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIO GULART DE FREITAS (REU)

R. E. TRANSPORTADORA LTDA (REU)

BRUNA ALVES DE SOUSA (REU)

RALTEM TAVARES DE FREITAS (REU)

 

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 º  V A R A 

____________________________________________________________

_______________________________________ 

1000512-76.2017.8.11.0037 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: R. E. 

TRANSPORTADORA LTDA, RALTEM TAVARES DE FREITAS, EVANIO 

GULART DE FREITAS, BRUNA ALVES DE SOUSA Vistos. Indefiro o 

requerimento retro, vez que não há comprovação nos autos de que foram 

esgotados todos os meios de citação da requerida, ressaltando-se que a 

citação por edital é medida extrema e só deve ser utilizada quando a parte 

autora não lograr êxito para localização da parte requerida. Consoante, 

afirmado pela parte requerente, não houve a citação pessoal ante o fato 

de a parte requerida encontrar-se em viagem. Dessa forma, intime-se a 

parte requerente para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 4 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004687-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON (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:

CAMARGO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

ANTONIO CESAR CAMINHAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1004687-16.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON EXECUTADO: CAMARGO 

SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME, DARCIANO DE SOUZA CAMARGO, 

ANTONIO CESAR CAMINHAS Vistos. Sobre a certidão retro, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 4 de 

fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006035-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

 

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 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1006035-69.2017.8.11.0037 AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT REU: RG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. 

Sobre a petição retro, manifeste-se a parte requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 4 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006214-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOFRE SARAIVA NETO OAB - PI8274 (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (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))
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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 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1006214-03.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Sobre a petição retro, 

manifeste-se a parte requerida no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

retornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 4 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002082-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1002082-97.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: FRANCISCO PEREIRA DE 

SOUZA Vistos. Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme requerido. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 4 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007262-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BONGIORNO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO STIEVEN OAB - RS54484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO POMPEO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono da requerente, Dr. FABIO STIEVEN (ADVOGADO) 

OAB/RS 54484, para encaminhar peças conforme determina o Art. 260 do 

CPC. Fica intimado ainda a : Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, emitindo guia para localidade a ser cumprido o 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005680-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M P F TOMAZ - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE LEMES 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:

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

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000490-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENE MOREIRA MOURA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005633-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SOARES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001646-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVACI MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008357-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OCTAVIO ROSSI ORTOLANI (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:

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

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001753-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000140-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEX MACHADO MARTINS (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 - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001767-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000861-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ 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:

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

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006466-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARYANE SILVA SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA COSMO DA SILVA OAB - DF44469 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000844-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO QUEIROZ 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:

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

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003327-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY PEREIRA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001220-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO BARISON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para manifestar quanto a proposta dos honorários, no 

prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-51.2016.8.11.0037

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:

PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO (EXECUTADO)

JULIO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado, referente ao mandado expedido no id. 28670612, considerando 

que a guia de id. 28427643 é a mesma juntada no id. 27732091, usada 

para o mandado de id. 27851999. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000367-83.2018.8.11.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 115 de 732



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:

MILENE ABADIA DA COSTA (EXECUTADO)

BORGES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

SERGIO BORGES DA SILVA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NEVES (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: 1007006-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FREITAS DE REZENDE (EXECUTADO)

PAULA FABIANA DE SOUZA (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002655-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA OAB - 063.708.404-75 

(REPRESENTANTE)

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 105229 Nr: 4227-56.2011.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - 

OAB:GO/ 32.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO EUGÊNIO 

FERNANDES FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13.300, NELIANE A. 

MANOEL - OAB:13.907 B, NELSON A. MANOEL JUNIOR - OAB:5454-B

 Vistos.

 Ante a certidão de fl. 50, bem como considerando a criação da Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício Circular 

nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa no sistema.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112656 Nr: 3038-09.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA KAROLYNNE DA SILVA GALVÃO, PATRICIA 

DA SILVA GALVÃO, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, ADEMILSON LEITE 

GALVÃO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - 

OAB:16.003/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB: 

149225-SP

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte requerida para, nos termos da CNGC/MT, trazer aos autos a guia 

de desarquivamento referente aos autos, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123008 Nr: 5548-58.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISBELLA CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para intimação das partes, para manifestação 

quanto ao laudo pericial, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 138890 Nr: 9614-47.2014.811.0037

 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: IDEAM DE SOUZA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO PINE S/A, 

BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/SC 23.516, 

MARCIO LOUZADA CARPENA - OAB:OAB/RS 46.582, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277/PR, PRISCILA KEI 
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SATO - OAB:OAB/SC 23.720

 Vistos.

 Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de substabelecimento, 

conforme requerido pela BV FINANCEIRA S/A. Defiro, ainda, a juntada de 

carta de preposição e substabelecimento pelo BANCO BONSUCESSO S/A. 

Sem prejuízo, reiterem-se os ofícios expedidos conforme fls. 230/231. 

Declaro encerrada a instrução. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o 

presente.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150752 Nr: 4741-67.2015.811.0037

 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: GENI TEREZINHA HOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.298-A, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:OAB/MT 9.552

 AGENDAMENTO DE PERICIA - DATA

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar as partes sobre a 

data da pericia que foi designada para o dia 21/02/2020, às 12:00 horas, 

no prédio do fórum desta comarca, em Primavera do Leste – MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 130221 Nr: 2894-64.2014.811.0037

 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: RIVEL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA DE PAULA BATTAGLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036/MT, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:MT 5.023, LARAH 

BEATRÍSSIA QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8126

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE, tão somente para sanar a omissão 

da sentença de fls. 100/103, fazendo constar:“D) DETERMINAR que a 

parte requerente proceda a devolução dos valores pagos pela requerida, 

no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devidamente 

atualizados”.No mais, permanecem inalterados os demais termos da 

sentença.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 03 de 

fevereiro de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 133380 Nr: 5497-13.2014.811.0037

 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: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCK E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA REALE DE 

ANDRADE - OAB:217140/SP, HUMBERTO RICARDO MARTINS DE 

SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, MICHEL 

SIQUEIRA - OAB:SP/247.807, VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 

199.992

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

OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por LAUCK E CIA 

LTDA. ME em Recuperação Judicial, devidamente qualificado nos autos, 

aduzindo a existência de contradição na omissão na sentença de fls. 

280/281, vez que não teria observado dispositivo legal (fls. 283/289).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal (certidão fl. 290), de modo que devem ser conhecidos.

Analisando os autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus 

embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada 

em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em 

relação à decisão proferida.

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência.

Senão, vejamos:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL. Os embargos de 

declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco 

para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim 

de aparelhar futuro recurso. DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração 

Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença de fls. 280/281pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de fevereiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 177305 Nr: 9215-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR LUIZ HENN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - 

OAB:GO 29320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:PR/67.842, SUYANE PRISCILA JANSEN COSTA 

SIQUEIRA - OAB:PR 79.533

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FIDC NP em face de JAIR LUIZ HENN, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 120, a parte requerente pugnou pela desistência e extinção do feito, 

tendo em vista que as partes pactuaram acordo, o qual foi integralmente 

cumprindo (fl. 120-V).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, de modo que a extinção é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas, se houverem, pela parte exequente.

Procedam-se às diligências a fim de baixar as restrições inseridas à fl. 

104, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 53573 Nr: 1273-42.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGÉRIO FREU, SILVANA MARIA ZANELLA 

FREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSÉ MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Visto.

Primeiramente, desentranhe-se o requerimento de fls. 329/330, atuando-o 

como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

comunicando-se ao distribuidor para anotações devidas (art. 134, §1º, do 

CPC).

A instauração do incidente suspenderá o processo (art. 134, §3º, do 

CPC).

Instaurado o incidente, cite(m)-se o(s) sócio(s) para manifestação e 

requerer as provas cabíveis, em 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 6028 Nr: 89-71.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

FERRARIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINTHO PEREIRA DE AZEVEDO, LEONOR 

PREZ DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT, MARCOS 

RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A, TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:15651

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por CELSO XAVIER 

DE AZEVEDO, pleiteando a “suspensão da homologação do acordo e a 

remessa deste feito a 1ª Vara desta Comarca” (fls. 369/370).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que o peticionante de fls. 369/370 não é 

parte neste processo, tampouco o advogado que assina referido 

documento possui procuração nos autos, de modo que DEIXO de analisar 

a petição “rotulada como embargos de declaração”.

Desse modo, desentranhe-se a petição de fls. 369/370 e devolva-a ao 

subscritor.

Sem prejuízo, aguarde-se o decurso do prazo de suspensão do acordo 

homologado na decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de fevereiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 56224 Nr: 3814-48.2008.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO JOSÉ MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGÉRIO FREU, SILVANA MARIA 

ZANELLA FREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por ARNO JOSÉ 

MARI, devidamente qualificado nos autos, aduzindo a existência de 

contradição na sentença de fls. 428/430, vez que não teria observado 

dispositivo legal.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal (certidão fl. 437), de modo que devem ser conhecidos.

Analisando os autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus 

embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada 

em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em 

relação à decisão proferida.

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência.

Senão, vejamos:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL. Os embargos de 

declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco 

para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim 

de aparelhar futuro recurso. DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração 

Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença de fls. 428/430 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de fevereiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 69541 Nr: 1848-79.2010.811.0037

 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: VALTRA DO BRASIL LTDA, GABRIELA SCHMDT LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:OAB/SP 338.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Vistos.

 Defiro o pedido de juntada de carta de preposição e substabelecimento. 

Declaro encerrada a instrução. Saem os presentes intimados para 

apresentarem memoriais finais no prazo legal, na forma sucessiva. Após, 

concluso para sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o 

presente.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 75000 Nr: 7318-91.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BORTOLON UBALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS CRUNIVEL 

RODRIGUES - OAB:32.468-GO
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 Vistos.

Inicialmente, proceda-se a secretaria aos atos necessários para a 

liberação dos valores bloqueados à fl. 40 em favor da parte exequente, 

atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 

15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais.

Compulsando os autos, indefiro o pedido de fls. 184/186, tendo em vista 

que a alienação fiduciária sobre o bem não impede a inclusão de 

restrições sobre os automóveis, já que inexiste óbice à penhora sobre os 

direitos de bens gravados com alienação fiduciária, apesar do bem não 

integrar o patrimônio do executado.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA 

SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO 

FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. DECISÃO 

REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 835, inciso XII do Código de 

Processo Civil, inexiste óbice à constrição dos direitos aquisitivos do 

devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 2. A propriedade 

do bem continua pertencendo à credora fiduciária, de modo que somente 

quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito da 

devedora, tornando a coisa isenta de gravame. 3. Agravo conhecido e 

provido. (TJ-DF 07099826420198070000 DF 0709982-64.2019.8.07.0000, 

Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 07/09/2019, 6ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/09/2019. Pág.: Sem Página 

Cadastrada). (Grifei)

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 102576 Nr: 1938-53.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 25341, RUBENS CRUNIVEL RODRIGUES - OAB:32.468-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 Vistos.

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por DANIEL 

BORTOLON UBALDO, alegando, em síntese, omissão na sentença de fl. 

67, uma vez que não fixou honorários advocatícios.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Compulsando os autos, constato que houve omissão na sentença 

atacada, de modo que deve ser sanada.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na sentença, 

fazendo constar:

“Condeno a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 485, III, §2º, do Novo Código de Processo Civil, que 

se fixa em 10% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o 

artigo 85, §2º, e 90 do Código de Processo Civil.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 37161 Nr: 5063-39.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A, EVALDO REZENDE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o cumprimento do mandado expedido e, em seguida, 

certifique-se o decurso de prazo, bem como, havendo necessidade, 

intimem-se as partes.

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005640-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005640-43.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT EXECUTADO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos. Considerando 

a substituição da CDA (id n. 23228677), intime-se a parte executada para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008392-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO MORETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008392-85.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE EXECUTADO: JUSCELINO MORETTI Vistos. Previamente à análise 

da exceção de pré-executividade, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a certidão atualizada da 

matrícula do imóvel indicado na inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002747-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002747-79.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, devidamente qualificados 

nos autos. No id n. 20183723, a parte executada interpôs exceção de 
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pré-executividade, alegando, em síntese, o pagamento do débito referente 

à CDA n. 2561/2018, bem como a nulidade da CDA n. 7169/2018. No id n. 

21282612, a parte exequente informou que a parte executada realizou o 

pagamento das duas CDAs no ano de 2018, bem como pugnou pela 

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 demonstrativo 

financeiro juntado no id n. 21282616. Destarte, resta caracterizada a 

perda do objeto da exceção de pré-executividade apresentada pela parte 

executada, já que esta efetuara o pagamento integral da dívida muito antes 

de comparecer aos autos e apresentar a peça de id n. 20183723. 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 eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001865-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO MORETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001865-83.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT EXECUTADO: JUSCELINO MORETTI Vistos. Previamente à 

análise da exceção de pré-executividade, intime-se a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a certidão atualizada 

da matrícula do imóvel indicado na inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002631-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO MORETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002631-39.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE EXECUTADO: JUSCELINO MORETTI Vistos. Previamente à análise 

da exceção de pré-executividade, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a certidão atualizada da 

matrícula do imóvel indicado na inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005820-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ARAUJO VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

1005820-25.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificar as provas que pretendem produzir. Primavera 

do Leste, 5 de fevereiro de 2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 

11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122592 Nr: 5132-90.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ZASSO, LEVINO JOSE SPERAFICO, 

GENTIL LUIZ ZASSO, AMALIA TARCILA SPERAFICO, ONIRA RITZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Vettorello Sperafico - 

OAB:26.090-PR, MERLYN GRANDO MARTINS - OAB:38408

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, fica 

devidamente intimada a parte executada, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 

2.124,90 (...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 108 e 

verso. Este valor deverá ser recolhido em boleto único, discriminando-se o 

valor a recolher de Custas Judiciais: R$ 1.062,45 (...) e o valor a recolher 

de Taxa Judiciária: R$ 1.062,45 (...). Fica ciente de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS OLINE” 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 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126586 Nr: 9129-81.2013.811.0037

 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): PRO SOJA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, fica 

devidamente intimada a parte executada, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 626,95 

(...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 21. Este valor 

deverá ser recolhido em boleto único, discriminando-se o valor a recolher 

de Custas Judiciais: R$ 413,40 (...) e o valor a recolher de Taxa Judiciária: 

R$ 213,55 (...). Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS OLINE” 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 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126587 Nr: 9130-66.2013.811.0037

 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): PRO SOJA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 
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RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, fica 

devidamente intimada a parte executada, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 572,47 

(...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 37. Este valor 

deverá ser recolhido em boleto único, discriminando-se o valor a recolher 

de Custas Judiciais: R$ 413,40 (...) e o valor a recolher de Taxa Judiciária: 

R$ 159,07 (...). Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS OLINE” 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 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126595 Nr: 9138-43.2013.811.0037

 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): PRO SOJA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, fica 

devidamente intimada a parte executada, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 559,84 

(...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 21. Este valor 

deverá ser recolhido em boleto único, discriminando-se o valor a recolher 

de Custas Judiciais: R$ 413,40 (...) e o valor a recolher de Taxa Judiciária: 

R$ 146,44 (...). Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS OLINE” 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 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178886 Nr: 10061-64.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P J BORTOLANZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990, BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT, 

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - OAB:19758

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, fica 

devidamente intimada a parte executada, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 640,81 

(...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 25 e verso. Este 

valor deverá ser recolhido em boleto único, discriminando-se o valor a 

recolher de Custas Judiciais: R$ 413,40 (...) e o valor a recolher de Taxa 

Judiciária: R$ 227,41 (...). Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS OLINE” 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 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6518 Nr: 162-43.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUNES, VILMA ROSA MARIA 

ROSSATO, CARLOS ROBERTO ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Em cumprimento à decisão de fl. 237, certifico a existência de saldo 

residual no valor atualizado de R$ 4.368,24. Ato contínuo, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte executada para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37847 Nr: 378-52.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ VIECILI, ROSA MARIA MATTIONI 

VIECILI, LUIZ ARTUR MATTIONI, MARTA HELENA VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA - 

OAB:PROC.FAZ.ESTADU, MARCELO PEDRAZZI - OAB:37477/RS, 

MAURÍCIO RANGEL DOS SANTOS - OAB:48433/RS, ROGERIS 

PEDRAZZI - OAB:37431/RS

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, fica 

devidamente intimada a parte executada, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 

1.704,38 (...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 137 e 

verso. Este valor deverá ser recolhido em boleto único, discriminando-se o 

valor a recolher de Custas Judiciais: R$ 852,19 (...) e o valor a recolher de 

Taxa Judiciária: R$ 852,19 (...). Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS OLINE” 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 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70717 Nr: 3028-33.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DA SILVA GENEROS ALIMENTICIOS -ME, 

JAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ROMEIRO MIRANDA - 

OAB:25228/O

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, fica 

devidamente intimada a parte executada, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 559,84 

(...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 73 e verso. Este 

valor deverá ser recolhido em boleto único, discriminando-se o valor a 

recolher de Custas Judiciais: R$ 413,40 (...) e o valor a recolher de Taxa 

Judiciária: R$ 146,44 (...). Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS OLINE” 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 
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REMANESCENTES” 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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 41781 Nr: 4226-47.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BATISTA BORGES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:18314, ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - OAB:MT 

n°18314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:MT n°18314, Rodrigo Isnenghi Costa - 

OAB:23.314

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, 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.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA ALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000584-58.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MANOEL 

MESSIAS SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

RENATO CARDOSO PAIAO POLO PASSIVO: VALQUIRIA ALVES 

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: 15:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000841-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEREIRA BEIRA RIO LTDA - ME. - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000841-88.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: CLEONICE RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: MADEREIRA BEIRA RIO LTDA - ME. - ME Vistos, 

Pretende a parte credora a desconsideração da personalidade jurídica 

“incidente” este aplicável na seara dos Juizados Especiais por disposição 

expressa e textual do novo CPC/2015 (art. 1.062, LF 13.105/2015). 

Contudo, em referido incidente processual, deve a parte exequente 

demonstrar, conforme exigência dos arts. 133, §§1º e 2º, e 134, §4º, 

todos do NCPC, o preenchimento dos pressupostos legais autorizadores e 

que, in casu, não exsurgem de plano. Por conseguinte, INDEFIRO, por ora, 

o pleito da parte e determino sua intimação para, em 15 (quinze) dias e sob 

pena de arquivamento, apresentar o contrato social da empresa para fins 

de comprovação do quadro societário. Primavera do Leste-MT, 5 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007258-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA SURIANO & CIA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Intimo a parte reclamante 

para manifestar sobre o atual endereço da parte reclamada no prazo de 5 

dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004601-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MACEDO DELMONDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004601-45.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: VITRALLE VIDROS E 

ALUMINIOS LTDA - ME EXECUTADO: EDNA MACEDO DELMONDES Vistos, 

Defiro parcialmente o pedido retro. Oficie-se à Cooperativa de Crédito 

apontada no Id. 27369877, a saber, Cooperativa de Crédito Sicredi, a fim 

de que proceda ao bloqueio do valor concernente às cota capital da parte 

executada, (caso haja), até o limite do débito R$27.651,80(...), 

cientificando que em caso de penhora positiva, poderá se manifestar nos 

autos, em 10 (dez) dias. Positiva a penhora, intime-se a parte executada, 

conforme prevê o artigo 841 do NCPC. Negativa a penhora, intime-se a 

parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 dias. 

INDEFIRO a expedição de ofício ao Banco do Brasil e Banco Bradesco, 

uma vez que a diligência já foi realizada pelo juízo através do Sistema 

BacenJud, conforme se verifica do evento n°27309975 e n°27309976). 

INDEFIRO a inclusão da parte executada, por este juízo, nos órgãos de 

restrição ao crédito, porquanto é incumbência da parte credora o 

encaminhamento, a inclusão e a exclusão do nome de seus devedores 

aos órgão de proteção ao crédito. Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-42.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEYFNE EMANOEL LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000598-42.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:KEYFNE 

EMANOEL LIMA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: NEXTEL 
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TELECOMUNICACOES 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: Matutino Data: 22/04/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000599-27.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEYFNE EMANOEL LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000599-27.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:KEYFNE 

EMANOEL LIMA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: NEXTEL 

TELECOMUNICACOES 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: Matutino Data: 22/04/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000600-12.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEYFNE EMANOEL LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000600-12.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:KEYFNE 

EMANOEL LIMA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: NEXTEL 

TELECOMUNICACOES 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: Matutino Data: 22/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002113-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELCIANE LIBERA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002113-20.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. 

LTDA - ME EXECUTADO: GELCIANE LIBERA DE OLIVEIRA Vistos, 

Expeça-se alvará em favor da executada GELCIANE LIBERA DE OLIVEIRA, 

no valor de R$284,35(duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco 

centavos), com as correções, cujos dados bancários foram juntados no 

evento n°25385293. Após, arquive-se definitivamente os autos, com 

baixa. Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005458-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REDE FARMA DROGARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLACIR PINOTTI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005458-23.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: REDE FARMA DROGARIA LTDA 

- EPP EXECUTADO: CLACIR PINOTTI DE OLIVEIRA Vistos, Recebo os 

documentos apresentados nesses autos até o presente momento. 

Intime-se a parte devedora para cumprir o acordo homologado na 

sentença de ID. n° 13702534, 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, 05 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA VIEIRA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

04/04/2019 Hora: 09:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 07 de Março de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE ALMEIDA SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca 

do lançamento nos autos sob n. 28886276. Primavera do Leste-MT, 

05/02/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FELIPE (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))
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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(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

24/06/2019 Hora: 10:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 02 de Abril de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZAN RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DOS SANTOS OAB - MT12175-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000783-17.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARILZAN RAMOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Conforme ID. n° 

20536888, a Parte Reclamada cumpriu devidamente o despacho para 

efetuar a baixa da Alienação Fiduciária do veículo do Requerente, dentro 

do prazo estipulado, como é possível verificar no extrato do veículo: 

"Registro de Baixa de Alienação Fiduciária informado por BANCO 

ITAUCARD S.A em 27/03/2019 às 07h21min para MARILZAN RAMOS DE 

OLIVEIRA" Sendo assim, INDEFIRO o pedido de ID. n° 20931934, visto que 

para a emissão de novo certificado sem a restrição referente à alienação 

fiduciária baixada é dever do Requerente Marilzan o pagamento de uma 

taxa diretamente ao DETRAN, não cabendo à financeira essa obrigação, 

posto que já realizou a baixa do gravame conforme determinado. Intime-se. 

Após, concluso para sentença. Primavera do Leste/ MT, 05 de fevereiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003224-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003224-68.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RENATO DIAS COUTINHO 

NETO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Em que se pese a parte 

Autora ter manifestado desinteresse na Audiência de Tentativa de 

Conciliação, verifico que a parte Reclamada, mesmo apresentando a 

Contestação, não demonstrou esse mesmo desinteresse. Nesse sentido, 

indefiro o pedido de ID. n° 22900392, posto que a Audiência não se 

realizará “se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual” (artigo 334, § 4º, inciso I, do 

Código de Processo Civil). Assim, 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. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 05 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005837-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZE FABIANI LONGHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005837-61.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: DENIZE FABIANI LONGHI 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, 5 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005841-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS IZAIAS DA SILVA NILSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

JOSE IZAIAS DA SILVA OAB - 383.497.101-44 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS ALMEIDA MATSUDA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005841-98.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: VINICIUS IZAIAS DA SILVA 

NILSON PROCURADOR: JOSE IZAIAS DA SILVA EXECUTADO: THAIS 

ALMEIDA MATSUDA EIRELI 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, 5 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005847-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RICARDO DE GOIS (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 124 de 732



Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005847-08.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ADIR ALFREDO WACHHOLZ 

EXECUTADO: DOUGLAS RICARDO DE GOIS 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. Além disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15(quinze) dias, à luz do 

artigo 321, do Código de Processo Civil, para apresentar documentos 

pessoais do reclamante (RG, CPF e comprovante de residência), sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 5 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005669-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA SOARES GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005669-59.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EDILEUSA SOARES 

GUIMARAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Defiro o pedido de Id. N° 26392853. Diante 

da inexistência nos autos de informações acerca da disponibilização do 

medicamento Anastrozol 1mg para a autora, oficie-se diretamente ao 

Hospital do Amor para que traga declaração se forneceu ou não o 

medicamento Anastrozol 1mg para a autora EDILEUSA SOARES 

GUIMARAES e, em caso negativo, apresente documento que comprove a 

ausência do fornecimento, uma vez que a própria médica do hospital 

informou no receituário que haveria disponibilização pelo hospital. 

Cumpra-se com urgência, servindo o presente como ofício, conforme 

dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002226-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSANE BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE JORGE RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002226-03.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSANE BARBOSA DA SILVA 

EXECUTADO: DONIZETE JORGE RODRIGUES DA SILVA Vistos. Tendo em 

vista que a petição de Id 24541373 não tem qualquer relação com este 

processo, INTIME-SE A PARTE EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, 

devendo eventual pedido ser instruído com a planilha atualizada do débito. 

Primavera do Leste/MT, 5 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010940-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CLARICE KURZ DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELIA LEMOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Intimo a parte reclamante 

para manifestar sobre o atual endereço da parte reclamada no prazo de 5 

dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT20846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO DA SILVA OAB - MT21332/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001837-52.2018.8.11.0037. INTERESSADO: RODRIGO ANTONIO 

MARTINS REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV 

Vistos. Diante das especificações de provas trazidas pelas partes nas 

petições de Id 19748517 e 20142143, entendo pertinente a realização de 

audiência de instrução e julgamento, que designo para o dia 14 de abril de 

2020 às 16 horas, a ser realizada no gabinete da 5ª Vara Cível. Intimem-se 

requerente e requerido da data da audiência e de que devem trazer suas 

testemunhas, se tiverem, até o máximo de três para cada parte, 

independentemente de intimação (art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c o 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). 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 5 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126944 Nr: 9475-32.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA GALVÃO DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13.476-O, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRYATINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13.890-O, LUIZ FERNANDO NONIMATO 

INGLESIAS - OAB:23.384-O

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 
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CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127113 Nr: 98-03.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEI SALETE BIASUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127114 Nr: 99-85.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOLANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133708 Nr: 5773-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN FERREIRA COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134230 Nr: 6172-73.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134231 Nr: 6173-58.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134521 Nr: 6392-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DOS SANTOS KUCZKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134976 Nr: 6769-42.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146613 Nr: 2820-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFLOSINA DOS SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163654 Nr: 2054-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174342 Nr: 7585-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA QUEIROZ DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180789 Nr: 10971-91.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH SOARES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181013 Nr: 11075-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDES MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NAS FLS.35

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196363 Nr: 7097-64.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA BENEDITO PEROBA, MONICA MUNARO COELHO, 

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196671 Nr: 7246-60.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - 

OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NAS FLS.28

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196718 Nr: 7268-21.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA PIZAIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NAS FLS.25

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198746 Nr: 8006-09.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Marques de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NAS FLS.105

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199393 Nr: 8246-95.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA FRANCIELLE FRANZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO JUNTADA NAS FLS.89

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008321-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BETTI (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) dias AUTOS 

N.1008321-83.2018.811.0037 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE(S):HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS PRIMAVERA 

LTDA - EPP ADVOGADO/EXEQUENTE: DR. RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB/MT N. 7.222-B EXECUTADO(A,S): CRISTIANE BETTI SOARES DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/12/2018 VALOR DO DÉBITO 

ATUALIZADO ATÉ 01/10/2019: R$=9.826,41 FINALIDADE: CITAÇÃO da 

executada CRISTIANE BETTI SOARES, brasileira, casada, inscrita no CPF 

sob n. 023.192.781-92, estando em lugar incerto e não sabido, para pagar 

o valor exequendo no prazo de 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. Primavera do 

Leste - MT, 5 de fevereiro de 2020. DIVANEI PEREIRA DA SILVA MIRANDA 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002895-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MOREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) dias AUTOS N. 

1002895-56.2019.811.0037 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE(S): LUCIANO LEMES ADVOGADO/EXEQUENTE: DR.RAFAEL 

SOLDERA DALLEK - OAB/MT 20.688 EXECUTADO(A,S): ALESSANDRO 

MOREIRA RODRIGUES DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:23/05/2019 

VALOR DO DÉBITO: R$=1.506,45 FINALIDADE: CITAÇÃO o executado 

ALESSANDRO MOREIRA RODRIGUES, inscrito no CPF sob n. 

705.156.201-06, estando em lugar incerto e não sabido, para pagar o valor 

exequendo no prazo de 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. Primavera do Leste - 

MT, 5 de fevereiro de 2020. DIVANEI PEREIRA DA SILVA MIRANDA 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010601-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA MARCOLINO NUNES 01443113999 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE CONRADO GUERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010601-73.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA ROSA MARCOLINO 

NUNES 01443113999 EXECUTADO: VALDIRENE CONRADO GUERO 

Vistos. Considerando que a exequente esgotou todos os meios cabíveis 

para localização de bens em nome da parte devedora, requereu a penhora 

sobre percentual dos rendimentos salariais vincendos da parte executada. 

Como não há informações nos autos de qual o valor da remuneração do 

exequente, reputo que um desconto no percentual de 10% (dez por cento) 

dos rendimentos líquidos da devedora não compromete o seu sustento 

nem caracteriza ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a 

constrição de créditos decorrentes de salário. A propósito, destaco a 

jurisprudência do Eg. TJRS, vejamos in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE VERBA DE NATUREZA 

SALARIAL. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. MATÉRIA 

DE FATO. O Superior Tribunal de Justiça recentemente reviu seu 

posicionamento, passando a considerar os honorários advocatícios – 

sejam eles contratuais ou advindos da sucumbência – créditos de 

natureza alimentar. Logo, aplica-se à execução de honorários a exceção 

à regra geral da impenhorabilidade dos salários e vencimentos, exceção 

esta expressamente prevista pelo Código de Processo Civil, art. 649, § 2º. 

Cabível, portanto, a penhora sobre o salário líquido do executado, desde 

que a constrição não inviabilize a sua própria subsistência. No caso, 

possível a penhora de 10% sobre o valor percebido mensalmente. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de 

Instrumento, Nº 70080056450, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 13-03-2019) 

Isto posto, DEFIRO em parte o pedido retro e determino a expedição de 

mandado de penhora a ser cumprido pelo MUNÍCIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, para que bloqueie mensalmente 10% (dez por cento) do 

rendimento salarial líquido da devedora VALDIRENE CONRADO GUERO, 

CPF 633.918.136-87, até o limite suficiente à satisfação do débito 

exequendo, cujo valor deverá ser atualizado, quando da expedição do 

mandado, devendo comunicar ao Juízo se não for empregador da 

executada. Após cada efetivação de bloqueio mensal, o valor respectivo 

deve ser depositado na Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça à 

disposição deste Juízo, cujos comprovantes deverão ser juntados aos 

autos, mensalmente. Comprovado nos autos o primeiro depósito judicial, o 

cartório deverá formalizar a penhora, mediante termo, intimando-se em 

seguida a parte devedora, que poderá oferecer embargos, no prazo de 15 

dias, caso queira. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 4 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005280-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA GONCALVES CONSTANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FERREIRA FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005280-11.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSANE APARECIDA 

GONCALVES CONSTANTE EXECUTADO: JEFERSON FERREIRA FERRAZ 

Vistos, INDEFIRO o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional – CCS (Id. 24548693), haja vista que este foi instituído 

mediante previsão na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98, art. 10-A, 

incluído pela Lei 10.701/03), com o intuito de manter cadastro para fins de 

investigação criminal. Cumpre esclarecer, que o convênio firmado entre o 

CNJ e o BACEN possui finalidade específica, resguardada em lei que 

possui como intuito o combate à lavagem de dinheiro. A ampliação do 

mecanismo para o fim de realizar consulta com o objetivo de satisfazer 

direito de crédito, considero como sendo descabida. Neste sentido, 

vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. INFORMAÇÕES PELO CCS-BACEN. 

INVIABILIDADE. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional 

(CCS-BACEN) foi instituído pela Lei n. 9.613/98 que dispõe sobre a 

ocultação de bens, direitos e valores e a prevenção da utilização do 

sistema financeiro para os ilícitos nela previstos. A requisição de 

informações sobre a relação de investigado, pessoalmente ou por 

representação de terceiros, com instituições financeiras é instrumento de 

investigação criminal; e não se aplica com o propósito de satisfação de 

crédito em execução civil. - Circunstância dos autos em que se impõe 

manter a decisão que indeferiu a providência. RECURSO DESPROVIDO. 
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(Agravo de Instrumento Nº 70069190882, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

16/06/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

CONSULTA NO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional é 

instrumento colocado à disposição do Judiciário para o combate ao crime 

de Lavagem de Dinheiro, não podendo ser utilizado para o fim proposto, 

isto é, para ciência de eventual movimentação financeira do executado por 

meio de interposta pessoa e sua pesquisa em ação de execução de 

alimentos extrapola o disposto no art. 655-A do CPC. NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70067546812, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 

Julgado em 03/03/2016). Com a mesma orientação, o Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região vem negando pedidos de acesso ao CCS em 

execuções civis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 

EXECUÇÃO FISCAL. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL-CCS. CONSULTA. DESCABIMENTO. A consulta ao Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, diferentemente de outros 

sistemas informatizados (INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD), tem sua 

utilização restrita a um fim específico, haja vista conter informações de 

todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, e não 

apenas instituições bancárias, não estando disponível ao acesso direto do 

magistrado. Descabida, assim, sua utilização para verificar a existência de 

saldos de contas ou aplicações financeiras do executado. (TRF4, AG 

5018739-25.2016.404.0000, TERCEIRA TURMA, Relator MARCUS HOLZ, 

juntado aos autos em 13/07/2016). Diante disso, intime-se a parte 

exequente para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste-MT, 05 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002907-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA 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:

FRANCIELLE AMARAL RABELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002907-70.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: FRANCIELLE 

AMARAL RABELO Vistos, Nos termos do artigo 139, inciso II, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora salarial da parte executada 

até a satisfação do crédito exequendo. Expeça-se ofício a ser cumprido 

junto ao Setor de Pagamento do órgão Empregador da parte executada, a 

saber: CLÍNICA LIFE FISIO, inscrita no CNPJ n°27.491.769/0001-06, 

sediada na Rua Rondônia, n°184, Quadra 10, Lote 08, Cep 78.850-000, 

Primavera do Leste/MT, para que bloqueie, mensalmente, 10%(dez por 

cento) do rendimento líquido da devedora, até o limite suficiente à 

satisfação do débito, no valor de R$6.280,26(seis mil, duzentos e oitenta 

reais e vinte e seis centavos), atualizado na data de 13 de dezembro de 

2019. Nomeio o Gestor(a) de Pagamento da Empresa ora citada a atuar 

como administrador(a)- equiparado à figura do depositário judicial- até o 

montante suficiente para garantir o resgate total da dívida. Após, cada 

efetivação de bloqueio mensal, o valor respectivo deve ser depositado na 

Conta de Depósito Judicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso à 

disposição do Juízo, cujos comprovantes deverão ser juntados nos autos, 

mensalmente. Comprovado nos autos o primeiro depósito judicial, o 

cartório deverá formalizar a penhora, mediante termo, intimando-se em 

seguida a parte devedora, podendo oferecer embargos, querendo, no 

prazo de 05(cinco) dias. Serve a presente de carta/mandado/ofício. 

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-29.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER COSTA PARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000573-29.2020.8.11.0037. REQUERENTE: WAGNER COSTA PARDO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Cuida-se de OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER c/c CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO c/c DANOS MORAIS c/c TUTELA PROVISÓRIA 

ANTECIPADA ajuizada por WAGNER COSTA PRADO, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte 

autora reside na Rua Maceió, 70, Bairro Primavera II, na Cidade de 

Primavera do Leste/MT, aonde se encontra a rede de energia elétrica da 

UC 685485-5. Narra que no mês de julho/2019 aderiu à instalação de 

energia solar em sua residência, começando a gerar energia no mês de 

agosto/2019, o que diminuiu drasticamente o valor das faturas, sendo a 

energia produzida injetada para a rede de energia elétrica. Ocorre que, 

quanto à fatura referente ao mês de setembro/2019, não foi 

injetada/compensada no consumo a energia gerada, injetando-a no mês 

subsequente (outubro/2019), assim, no mês de setembro/2019 não houve 

energia injetada (00 kWh) e no mês seguinte houve energia injetada no 

numerário de 1.682 kWh. Em decorrência disso, foi gerado um débito 

indevido na fatura do mês de setembro, no valor de R$ 639,71 (...), o qual 

foge da normalidade do valor das faturas quando já em uso a energia 

gerada, conforme anexos. Outrossim, após receber no mês de 

novembro/2019 um comunicado do SERASA EXPERIAN lhe concedendo 

prazo para o pagamento do débito, foi negativado na data de 18/11/2019 e 

protestado junto ao Cartório de 2º Ofício Notarial e Registral pela 

requerida, em relação a fatura supostamente indevida. O autor afirma que 

contestou a fatura e dirigiu-se várias vezes ao estabelecimento da 

requerida para tentar resolver o problema, porém restou infrutífero. 

Também procurou o PROCON, aonde o funcionário relatou que entrou em 

contato com a reclamada, afirmando que o atendente da mesma 

“confirmou que o reclamante produziu mais do que consumiu, mas não 

pode resolver a demanda pois segundo o mesmo trata-se de relação 

comercial” (Id. 28830650). Por fim, pretende a antecipação de tutela de 

urgência para proibir que a requerida venha a cortar a energia da UC 

685485-5, assim como seja determinada a imediata retirada do protesto do 

CPF do mesmo e da negativação nos órgãos de proteção ao crédito. É o 

breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, tais como as faturas de 

energia, comunicado do Serasa Experian, protocolo de atendimento, 

espelho da FA N° 51-008.001.20-0000262 (Procon), demonstrativo de 

compensação de energia injetada, registro do Serasa, certidão do 

protesto, e os demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação, presumem a plausibilidade do direito invocado. Portanto, nas 

circunstâncias, a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição 

ao crédito bem como a suspensão ou interrupção do fornecimento de 

energia elétrica em decorrência do inadimplemento da fatura supracitada, 

caracteriza forma de coerção, com vistas ao pagamento da dívida pelo 

consumidor, sem o devido processo legal. O E. Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul também se manifestou em casos semelhantes, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

PROIBIÇÃO DE CORTE E NEGATIVAÇÃO. PLEITO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. A teor do artigo 300 do CPC em 

vigor, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
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evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Conforme o decidido, os "documentos 

acostados pela parte autora à inicial são suficientes para conferir 

plausibilidade aos argumentos expostos, uma vez que comprovada que a 

quantia cobrada no mês de abril é o dobro do valor da fatura anterior (fls. 

31/32)". Ou seja, ao menos em juízo de cognição sumária, há probabilidade 

do direito à inexistência do débito cobrado no valor de R$ 1.226,60, com 

vencimento em 20/04/2016, correspondente ao consumo de 1.628 kw/mês 

de energia elétrica, bem como verifica-se a presença do perigo de dano 

resultante da suspensão do fornecimento de um serviço essencial e da 

inscrição do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. As 

alegações da concessionária/agravante de que pode ter ocorrido a 

"mudança no hábito de uso de energia elétrica do agravado, ou problema 

interno na instalação do cliente que ocasionou o aumento", são questões 

que devem ser melhor esclarecidas durante a instrução do feito, devendo 

ser mantido o fornecimento de energia e a proibição de negativação do 

nome da parte autora, enquanto é discutido em juízo o aludido débito. 

Precedentes do TJ/RS. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 

0341719-20.2016.8.21.7000; Gravataí; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. 

Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 15/12/2016; DJERS 10/02/2017). (g.n). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA 

DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM VIRTUDE DE DÉBITO PRETÉRITO. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO EM 

DISCUSSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. 1. A jurisprudência assente desta corte e das cortes 

superiores vem se manifestando, reiteradamente, no sentido de declarar 

abusivo o corte de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, 

considerando que para a sua satisfação há meios próprios para a parte 

credora promover a cobrança da dívida junto ao consumidor. 2. 

Tratando-se de demanda em que a parte autora controverta débito sub 

judice, havendo comunicação de inscrição em cadastros restritivos de 

crédito, é possível o deferimento da tutela provisória para a exclusão do 

nome do autor dos cadastros de inadimplentes, até o julgamento em 

definitivo da ação, quando presentes os requisitos autorizadores. 3. 

Hipótese dos autos em que em nenhum momento o juízo de 1.º grau 

externa as razões de convencimento que lhe levaram a inverter o ônus da 

prova à concessionária, com base no artigo 6.º, VIII, CDC, razão porque 

imperiosa a reforma da decisão, quanto ao ponto, por ausência de 

fundamentação, forte nos arts. 93, IX, da CF 373, §1º, 11, caput, e 489, § 

1.º, I, ambos do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076073196, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado 

em 28/03/2018).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RGE. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO ANTIGO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO. ILEGALIDADE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. A inversão do ônus da prova se opera em 

virtude da lei, independente do pedido da parte e da manifestação do 

magistrado, incumbindo, portanto, o ônus da prova à RGE, que afirmou a 

existência dos débitos. 2. É ilegal a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos 

pretéritos, por se tratar de coação ilegal. 3. Estando o débito em discussão 

judicial, esta colenda Câmara e este Tribunal de Justiça têm entendido que 

não é dado ao suposto credor o direito de incluir o nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes. 4. Hipótese em que restou comprovado nos 

autos a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Presentes os 

requisitos caracterizadores da tutela de urgência, a teor do que disciplina 

o art. 300 do CPC, impositiva a manutenção da decisão que deferiu a tutela 

de urgência. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076883768, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 20/03/2018).” Assim, o deferimento 

da tutela é medida que se impõe. Ademais, 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). ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR: 1) que a parte reclamada se 

ABSTENHA de suspender, ou se for o caso, RESTABELEÇA o 

fornecimento dos serviços na UC 685485-5 da parte autora, em 

decorrência da suposta fatura em aberto no valor de R$ 639,71 

(seiscentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), sob pena de 

multa diária inicial que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). 2) a EXCLUSÃO do cadastro do requerente nos 

órgãos de restrição ao crédito (Serasa Experian) em razão do débito 

discutido, valor R$ 639,71 (...), contrato 685485201909, devendo ser 

providenciada a exclusão da restrição pela Secretaria Judiciária, através 

do sistema Serasa Jud. 3) a SUSPENSÃO do efeito do protesto, de Título 

N° 685485, Vencimento em 25/09/2019, valor R$ 639,71 (...), devendo a 

Secretaria oficiar ao Cartório de 2º Ofício Notarial e Registral, a fim de que 

proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, com o cumprimento da liminar. Serve 

a presente decisão de carta/mandado de citação e intimação, no sentido 

de citar/intimar no endereço da reclamada Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A., na cidade de Primavera do Leste/MT. Intimo a 

parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a audiência de 

conciliação, já designada para o dia 30/03/2020, 13:20, nos termos do art. 

334, § 3ª, do NCPC. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Primavera do Leste, 5 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007171-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LINDINES FLORENTINO OAB - MT24263/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

REGINALDO RODRIGUES EVANGELISTA (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 DECISÃO Processo: 

1007171-33.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ERNANDES PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: REGINALDO RODRIGUES EVANGELISTA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, 

Tendo em vista o pedido de Id. n° 28807232, passo para as explicitações a 

seguir: Convêm ressaltar, primeiramente, que Licenciamento, Seguro 

DPVAT e multas são de responsabilidade de cobrança pelo DETRAN, 

enquanto o IPVA é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. O 

autor afirma na petição que em relação a decisão de Id. N.º 27400199, o 

requerido Detran “não cumpriu com a liminar deferida, e até a presente 

data não suspendeu Seguros Obrigatórios DPVAT, Licenciamentos Anuais 

e multas incidentes sobre o veículo automotor.” No entanto, a concessão 

de tutela provisória de urgência suspendeu os encargos a partir da data 

da decisão, sendo os licenciamentos anexados pelo autor em Dívida Ativa, 

referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016, devidos, e, portanto, não são 

alvos da suspensão deferida na liminar. Nesse sentido, vejamos o art. 134 

do CTB: “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo 

deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um 

prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência 

de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação” (sem destaque no original). 

Logo, conforme aludido nos autos, o autor não comunicou a venda ao 

DETRAN, conduta que o isentaria dos encargos relacionados a este ente, 

quais sejam, Licenciamento, Seguro Obrigatório e multas. Não havendo 

registro de comunicação de venda do automóvel, torna-se o autor legítimo 

proprietário perante o Detran, sendo que deverá arcar com o ônus 

referente ao Licenciamento, Seguro DPVAT e multas até a efetiva 

comunicação de venda. No caso em tela, a comunicação de venda 

efetivou-se a partir do deferimento da liminar, ou seja, 13 de dezembro de 

2019, sendo assim, serão suspensos do nome do autor apenas os 

encargos de Licenciamento, Seguro Obrigatório e multas a partir desta 

data, sendo os encargos anteriores a ela responsabilidade solidária do 

autor, conforme prevê o art. 134 do CTB, sendo devidos por ele todos os 
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encargos de 2014,2015,2016,2017,2018,2019 (até 13 de dezembro). 

Portanto, ante o exposto, INDEFIRO o pedido retro. Intime-se. Após, 

concluso para sentença. Primavera do Leste /MT, 5 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010396-78.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE PEREIRA DE FATIMA (EXECUTADO)

KESCELEY KAYK PEREIRA CINTRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010396-78.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS EXECUTADO: KESCELEY KAYK PEREIRA CINTRA, ROSEMEIRE 

PEREIRA DE FATIMA Vistos. INDEFIRO a penhora do veículo Placa 

NPI5975, Ano Fabricação 2010, Ano Modelo 2011, Chassi 

9C6KE1510B0004029, Marca/Modelo YAMAHA/FACTOR YBR125 E, tendo 

em vista que, em consulta ao Sistema Renajud, nota-se que sobre este 

veículo incide restrição de alienação fiduciária (Id. 25151275). De qualquer 

forma, EXPEÇA-SE mandado de constatação, penhora e avaliação, a ser 

cumprido na residência da executada, objetivando-se saber se existe 

algum outro veículo em posse e poder da parte devedora, para garantia do 

débito exequendo. Sendo o caso, deverá o Oficial de Justiça proceder a 

penhora e avaliação do veículo porventura encontrado, nomeando o 

exequente como fiel depositário do bem e procedendo-se a remoção do 

veículo. Cumpra-se expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001773-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001773-76.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: WILLIAN DA SILVA DE ASSIS 

EXECUTADO: DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

Vistos, Considerando que o cumprimento da sentença está a cargo do 

Juiz Universal em razão da recuperação judicial da reclamada, e que todas 

as providências determinadas no id. 18718927 foram cumpridas, julgo 

extinta a presente execução. Transitada em julgado, arquive-se. 

PRIMAVERA DO LESTE, 4 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006313-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRISEHEIVA CARDOSO DE DEUS ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006313-70.2017.8.11.0037. REQUERENTE: TRISEHEIVA CARDOSO DE 

DEUS ARANTES REQUERIDO: ROSANGELA GOMES PEREIRA Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre TRISEHEIVA CARDOSO DE DEUS ARANTES e 

ROSANGELA GOMES PEREIRA, noticiado nos autos em ID. n°28825575. 

Em consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com 

o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a 

expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê a quitação mediante 

depósito na conta da procuradora da reclamante. Publicado e registrado 

no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 05 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002760-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ROSA DE MORAIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002760-44.2019.8.11.0037. INTERESSADO: TATIANA ROSA DE MORAIS 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Cuida-se de Ação de 

Cumprimento de Sentença proposta pela TATIANA ROSA DE MORAIS em 

desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA. Devidamente intimada para 

emendar a inicial conforme decisão de ID. n° 20240784, a parte reclamante 

quedou-se inerte. Assim, diante do não atendimento judicial, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTA esta ação com fundamento no art. 485, 

incisos I e IV do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

05 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RAFAELI DEINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001371-92.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRE RAFAELI DEINA 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE 

S.A Vistos, Relatório. Noticia a Reclamante que no dia 03/01/2017, quando 

dirigia na BR 163, KM 720, teria sido surpreendido por uma depressão na 

pista, colidindo com seu veículo, causando danos materiais. Afirma ter 

procurado prepostos da requerida porém seu processo de ressarcimento 

fora indeferido. Requer indenização a título de danos materiais no valor de 

R$ 1.399,00 (...) e danos morais no montante de R$ 8.000,00 (...). 

Fundamento e decido. Consigno, inicialmente, que desconsidero e torno 

sem efeito a contestação apresentada no id 8034542, subscrita por Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, por se tratar de peça estranha aos Autos, 

na medida em que essa contestante não é parte na demanda, e por ter 

ainda constado em sua peça terceira pessoa no polo ativo (Maria José 

Barbosa dos Reis), quando na verdade o reclamante é Andrpe Rafaeli 

Deina. Além de tudo isso, ainda errou ao cadastrar sua peça como 

"impugnação à contestação". A preliminar de incompetência por 
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necessidade de prova pericial não tem pertinência ante as provas 

apresentadas na petição inicial, estando o processo devidamente instruído 

para uma escorreita análise meritória. Por sua vez, a ilegitimidade ativa não 

prospera, visto que era o reclamante quem dirigia o veículo com sua 

família, presumindo a propriedade do bem, que por ser móvel, se adquiri 

pela mera tradição. Por fim, a ilegitimidade passiva foi alegada com 

fundamentos que mais se amoldam ao mérito da questão, e com ele será 

decidida. 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. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide ou há pedido de julgamento, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Inicialmente tem-se que a relação havida entre a 

parte requerente e a requerida amolda-se claramente em uma relação de 

consumo, devendo todos os elementos de análise do presente caso ser 

considerados sob este prisma e em obediência ao que dispõe o CDC e, 

presente a verossimilhança das alegações e evidenciada a 

hipossuficiência do requerente frente à requerida, necessária se faz a 

inversão do ônus probatório. Tendo em vista a relação de consumo havida 

entre as partes, a requerida é responsável por manter a rodovia em boas 

condições de trafegabilidade, devendo manter essa condição ainda que 

em períodos de obra, com devida sinalização, não só dessa circunstância, 

mas também da adequação de eventuais desvios, devendo manter 

equipes responsáveis por identificar eventuais problemas rotineiros de 

sinalização, de pavimento, de equipamentos eletroeletrônicos, de 

segurança, detritos na pista, de ocupação irregular da faixa de domínio e 

área não edificante na RODOVIA, sendo seu dever ressarcir eventuais 

danos ao usuário que paga o pedágio, ante a responsabilidade objetiva 

prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. A materialidade e a 

quantificação do dano material restou demonstrada pelos documentos de 

Id nº 6117284, consistente em três orçamentos. O nexo causal está 

comprovado com forte no doc de Id nº 6117263 - Pág. 1, documento 

expedido pela Polícia Rodoviária Federal que narra o ocorrido, embora sob 

o ponto de vista do reclamante, mas que tem coerência com toda a 

narrativa e conjunto probatório. São fatos incontroversos que existia 

desvio na pista e obras, e o reclamante apresentou a reclamação em sua 

primeira oportunidade, no Posto da Polícia Rodoviária Federal. Apresentou 

o reclamante o comprovante de pagamento do pedágio, que comprova ter 

transitado naquele trecho do acidente. O defeito na pista é evidente ante 

as fotos nítidas mostradas no id. 6117347, mostrando bolhas em dois 

pneus e rasgo em outro, tratando-se de pneus de primeira linha, em 

estado de novos, que somente poderiam ter sofrido essas avarias diante 

de obstáculos danosos na pista. Não se pode exigir do reclamante a prova 

material do defeito na pista, naquelas condições de trafegabilidade, com 

desvio e fluxo de veículos. Do contrário, a ré tem a responsabilidade 

objetiva em demonstrar que inexistia o defeito na pista, o que é 

incongruente até mesmo com a peculiaridade de desvio na pista, não 

negado pela concessionária ré em sua contestação. O reclamante optou 

pelo menor orçamento, da Alegreti Pneus, consistente na aquisição de 3 

pneus (e não 4, como dito pela reclamada em contestação), no valor de R$ 

1.299,00 (...), bem como alinhamento e balanceamento, estes no valor de 

R$ 100,00 (...), totalizando o dano material R$ 1.399,00 (...). A 

jurisprudência têm decidido sobre casos análogos ao dos presentes autos 

no sentido da reparação dos danos, conforme acórdãos colacionados na 

petição inicial, os quais corroboro. Com relação aos danos morais, 

igualmente entendo configurados. O prejuízo imaterial configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. No caso dos Autos, o sentimento de 

angústia, aflição, se aflora acima dos empecilhos normais do dia a dia, na 

medida em que o reclamante e sua família passaram por sério risco em 

sua integridade física, e teve o reclamante que percorrer um longo 

caminho para ver seu direito reparado, diante da insistência resistência da 

reclamada em atender seus pleitos pela via administrativa. O tempo e o 

desgaste se revelam nas providências adotadas pelo reclamante, sem 

sucesso: boletim de ocorrência perante a PRF, pedido administrativo de 

ressarcimento (indeferido), notificação extrajudicial e, por fim, o recurso 

da via judicial. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. No 

caso concreto, a condenação em indenização por danos morais, no valor 

de R$ 2.000,00, satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como 

desincentivo à repetição da conduta ilícita. Pelo conjunto probatório 

carreado aos presentes autos, impende a responsabilização da requerida 

pelos danos suportados pelo requerente. Diante do exposto, estando o 

presente feito devidamente instruído de acordo com a Lei nº 9.099/95, pela 

análise do conjunto probatório carreado aos presentes autos OPINO pela 

procedência do pedido inicial, com a condenação da requerida ao 

pagamento do valor de R$ 1.399,00 (um mil trezentos e noventa e nove 

reais), acrescidos de correção monetária desde a data do fato (Súmula 43 

do STJ) e juros moratórios desde a citação (art. 405 do CC), a título de 

danos materiais ao requerente e condenar a reclamada a reparar os 

danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte reclamante, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

ambos a contar desta data, na qual o dano foi aferido e quantificado já em 

valor atualizado. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15(quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE e DJe. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 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, 05 de fevereiro de 2.020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005773-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO MARICEL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIRO HARTMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005773-51.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: SUPERMERCADO MARICEL 

EIRELI - EPP EXECUTADO: CLAUDIOMIRO HARTMANN Vistos, Trata-se de 

ação de execução de 7 (sete) cheques e 1 (uma) nota promissória. 

QUANTO À EXECUÇÃO DOS CHEQUES: Percebo que os 7 (sete) cheques, 

apresentados nos autos através do ID. n° 20766977, venceram entre os 

meses de maio e julho de 2018. De ofício, reconheço a falta de interesse 

de agir do reclamante, visto que os cheques estão prescritos para fins 

executórios, pois que já se passaram mais de 06(seis) meses 

concernentes ao prazo prescricional do título de crédito, enquadrando-se 

o prazo prescricional disposto no artigo 59, caput, da Lei n°7.357/85. 

Posto isso, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito EM 

RELAÇÃO AOS CHEQUES, com suporte no dispositivo acima invocado e 

com fulcro ainda no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

REFERENTE À EXECUÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA: Cite-se o executado 

para pagar o valor da NOTA PROMISSÓRIA 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, 5 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006610-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE DE MORAIS MANZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PROCESSO N. 

1006610-43.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ARIADNE DE MORAIS 

MANZANO REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A S E N T E N Ç A Vistos, 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ARIADNE DE MORAIS 

MANZANO em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A., ambos qualificados 

nos autos. 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. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do artigo 

98 e seguintes do Código de Processo Civil. Autorizado pelo disposto no 

art. 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a 

presente demanda judicial. Alega na petição inicial que finalizou o curso de 

Administração na data de 16/12/2016 e colou grau em 23/02/2017. Relata 

que foi surpreendida por débitos lançados pela instituição de ensino 

posterior a conclusão do curso, totalizando a importância de 

R$1.330,82(um mil, trezentos e trinta reais e oitenta dois centavos). 

Aponta que seu diploma foi expedido sem ressalvas e que teve seu nome 

incluso nos órgãos de restrição ao crédito na data de 15/06/2018, sem 

qualquer notificação prévia. Por fim, a requer antecipação de tutela de 

urgência consistente na imediata exclusão da negativação, e no mérito, 

condenação da reclamada em reparação pelos danos morais 

supostamente sofridos. A consulta realizada, acostada ao feito ID 

15522121, comprova que a demandada inseriu o nome da reclamante no 

rol de maus pagadores na data de 15/06/2018 pelo débito acima 

mencionado. Restou incontroverso que houve equívoco crasso da 

reclamada em inserir os dados da reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. É inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu 

do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Em 

sua contestação, se omite de impugnar especifica, precisa e 

articuladamente os fundamentos fáticos da inicial, se resumindo a afirmar 

aleatoriamente que o débito existe e que o dano moral não foi comprovado, 

descumprido o disposto 341, do CPC, com o que, nos termos do referido 

dispositivo, incorre na confissão ficta, presumindo-se verdadeiras as 

afirmações da inicial. Corroborando com a confissão e a presunção de 

veracidade, as provas e evidências dos Autos são um massacre no 

sentido de demonstrar o ato ilegal da reclamada. Vejamos: No histórico 

acadêmico (id. 15522131), está afirmada a APROVAÇÃO da reclamante 

em todas as matérias, até a conclusão do curso, em 2016. O certificado 

de conclusão do curso juntado menciona a colação de grau em data de 

23.02.2017. O diploma foi emitido sem ressalvas em 03.06.2018 (id. 

15522132), ao passo que é sabido que a reclamada jamais o expediria se 

existisse débitos em aberto, inclusive já foi demandada várias vezes neste 

Juízo por demora na entrega do diploma, mesmo quando inexiste qualquer 

débito. O pretensos débitos objeto de negativação apenas apareceram, de 

surpresa, após a conclusão do curso pela reclamante, e consistem em 

cobranças de mensalidades de fevereiro e março/2017 e prova de 2ª 

chamada em janeiro/2017, quando há muito a reclamante já havia sido 

aprovada no curso, fatos que por si põem por terra a pretensão de 

cobrança pela instituição de ensino demandada. As outras duas 

negativações referem-se a uma suposta dívida intitulada "recibo de 

pagamento - declaração para fins de IRPF", cujo serviço não foi solicitado 

pela reclamante, e sobre ele nada explicou a reclamada na contestação, 

tampouco comprovou a legitimidade da cobrança. Verifica-se, no extrato, 

que a demandante não possui outras restrições. Deste modo, constato 

que existe dano indenizável. Para acarretar dano moral indenizável é 

prescindível comprovar que a conduta do agente (ação ou a omissão) 

ocasionou dano, sendo desnecessária a prova da culpa, por se tratar de 

responsabilidade objetiva (artigo 14, do CDC). Importante registrar que a 

inserção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é suficiente para configurar o dano moral, por ser presumido. 

Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - 

DANO IN RE IPSA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – 

INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. O dano decorre diretamente do 

ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do 

nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da 

contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re 

ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. O recurso de embargos de 

declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não 

encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. (ED 8275/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). (Grifei). 

Observo que a indenização do dano moral tem como objetivo impor uma 

sanção ao ofensor, que simultaneamente produz efeito pedagógico, para 

que o reclamado tenha mais cuidado e disciplina na execução de suas 

atividades, a fim de evitar que uma conduta danosa se repita. Deste modo, 

entendo que a indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito, ao 

mesmo tempo que o valor se mostra equilibrado, de acordo com as 

condições financeiras e sociais das partes envolvidas, uma vez que não 

se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito da parte 

reclamante, nem irrisório para não representar ao ofensor nenhum 

esforço no seu cumprimento. O valor da indenização leva ainda em 

consideração o alto grau de culpa e incúria da reclamada, demonstrado na 

fundamentação acima e e a intensidade do dano da reclamante, dada a 

sua ilibada conduta financeira, representada pela inexistência de histórico 

de negativações legítimas. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido do autor para declarar a inexistência dos débitos objeto da 

presente demanda, incluídos nos órgãos de proteção ao crédito em 

15/06/18, tornando definitiva a tutela de exclusão deferida e cumprida. E, 

por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais 

que causou à reclamante, com incidência de juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, ambos a contar desta sentença, data na 

qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária, estando já 

atualizado. Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do 

artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Primavera do Leste, 05 de Fevereiro de 

2.020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008309-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1008309-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP REQUERIDO: NAIARA PEREIRA DA 

SILVA Vistos, Verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme termo de acordo juntado nos autos (id. n°28722003). Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. 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. 
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(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 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. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Isento de custas e honorários advocatícios. Primavera do 

Leste/MT, 05 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA 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 do recurso de Embargos de 

Declaração opostos por MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A em 

face da decisão liminar que determinou a antecipação do valor de 

R$20.670,00(vinte mil, seiscentos e setenta reais), a título de dano 

material, no prazo de 03(três) dias, sob pena de multa e bloqueio do 

numerário das contas bancárias da requerida. Expõe a embargante que 

não existem os requisitos básicos para a concessão de tutela antecipada, 

quais sejam, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Sustenta que a caução ofertada pelo autor não pode ser considerado 

caução idônea, por se tratar de veículo danificado e sujeito a deterioração 

ou a perda durante o processo. Afirma que o valor do conserto do veículo 

é elevado; que os demandantes não são pessoas humildes na concepção 

financeira; que o veículo custa em torno de 150.000,00(...) e que 

provavelmente está acobertado por seguro. Aduz que a responsabilidade 

não é da requerida, mas sim do dono dos animais. Requer o acolhimento 

dos presentes embargos para reconhecer a contradição existente e, por 

consectário, a reconsideração da decisão que deferiu o pedido liminar. 

Formada a angularidade na relação jurídica processual, as partes 

embargadas sustentam que não existe ponto contraditório e que os 

embargos são protelatórios. Requer a rejeição dos embargos de 

declaração com aplicação de multa no percentual de 2%, nos termos do 

artigo 1.026, 2º, do Código de Processo Civil; Aplicação de multa diária a 

contar da data do descumprimento e a penhora online nas contas da 

requerida no valor de R$20.670,00(...). É relatório. Decido. Inicialmente, 

urge evidenciar a regra processual em espécie na Lei n°9.099/95 e no 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. 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. Cabe 

embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, 

obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre qual 

deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, e ainda, para corrigir erro material. 

In casu, examinando as razões dos Embargos, data venia, não vislumbro 

qualquer dos requisitos citados, mas sim manifestar inconformismo com a 

decisão prolatada. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II, III, 

do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos, ante a falta de contradição, omissão e obscuridade da decisão 

interlocutória e mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se a requerida para, imediatamente, cumprir a decisão proferida no 

evento n°28207863. Caso não haja cumprimento, o que deverá ser 

comunicado pelas partes reclamantes, venham conclusos para 

procedimento de penhora de ativos. Primavera do Leste/MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213012 Nr: 5476-95.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 213012

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 30.03.2020 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214370 Nr: 6135-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENNER VIEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Rezende - 

OAB:8987B

 Autos código 214370

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 30.03.2020 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 232587 Nr: 5782-30.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:, Andresa Martignago de Souza - OAB:13974

 Código 232587

Vistos.

Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em face de 

THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA dando-os como incursos nas 

sanções dos arts. 28 da Lei n. 11.343/06 e 14 da Lei 10.826/03.

O acusado foi pessoalmente notificado e ofereceu defesa preliminar (fls. 

44/68).

 É o relato. Decido.

Analisando os autos, observa-se que a denúncia preenche os requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que apresenta a 

exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, traz a 

qualificação dos acusados, a classificação dos crime e apresenta o rol de 

testemunhas.

 Não se verifica, por outro lado, quaisquer das hipóteses de rejeição 

prescritas no artigo 395 do referido diploma legal, vez que prima facie, os 

fatos narrados na peça acusatória constituem crimes, ou seja, encontram 

tipicidade aparente nos artigos arts. 28 da Lei n. 11.343/06 e 14 da Lei 

10.826/03.

Além do mais, o vasto conjunto probatório na fase inquisitorial e os objetos 
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apreendidos indicam, ao menos nessa fase processual, a prática da 

conduta de tráfico de drogas.

Anote-se que, para o oferecimento de denúncia, exigem-se apenas 

indícios de autoria e materialidade, que são as condições mínimas para 

sustentar a deflagração da ação penal. Nesta fase, portanto, há que se 

examinar apenas os pressupostos de admissibilidade da ação, uma vez 

que a prova efetiva da autoria somente poderá ser aferida após a regular 

instrução processual, observando-se os princípios do devido processo 

legal e da ampla defesa.

 A doutrina assim discorre a respeito do tema:

É realmente necessário que a inicial venha acompanhada de um mínimo de 

prova que demonstre ser ela viável; é preciso que haja “fumus boni iuris” 

para que a ação penal tenha condições de viabilidade pois, do contrário, 

não há justa causa. Tem-se exigido, assim, que a inicial venha 

acompanhada de inquérito policial ou prova documental que a supra, ou 

seja, de um mínimo de prova sobre a materialidade e a autoria, para que 

opere o recebimento da denúncia ou da queixa, não bastando, por 

exemplo, o simples oferecimento da versão do queixoso. Evidentemente 

não se exige prova plena nem um exame aprofundado e valorativo dos 

elementos contidos no inquérito policial ou peças de informação, sendo 

suficientes elementos que tornam verossímil a acusação. (MIRABETE, Júlio 

Fabbrini. Processo Penal. Atlas, 16ª ed., p. 149).

A valoração das declarações testemunhais compete ao Magistrado, que 

se orientará pelo princípio do livre convencimento motivado, analisando 

todo o contexto probatório, de modo a prolatar, na fase apropriada, um 

decreto condenatório ou absolutório.

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fl. 4, 

em todos os seus termos.

Desde já designo audiência de instrução e julgamento, para 26.03.2020 às 

13:00 horas.

Cite-se e se intime pessoalmente o acusado.

Intimem-se o Ministério Público, os advogados as testemunhas de 

acusação e de defesa.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 16 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 103281 Nr: 2382-86.2011.811.0037

 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: D. DE SANTI VEÍCULOS -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DIAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, SIMONE ILMA DO CARMO KLEMENS - OAB:13043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 Desta forma, restando amplamente demonstrado que o embargante D. de 

Santi Veiculos Me, representada por Sergio Candido da Silva adquiriu o 

veiculo Toyota Hilux, placa JYR 7002 a título oneroso e de boa-fé de 

Jonatan Macedo Delmondes, nos termos do art. 131, III, do CPP, julgo 

procedente o pedido, a fim de restituir o bem em poder do embargante, 

mantendo-se a liminar concedida às fls. 30/31. Expeça-se o necessário 

para a liberação do bem junto ao DETRAN/MT conforme requerido às fls. 

61/69.P. R. I. C.Transitada em julgado, expeça-se o necessário e 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Primavera do Leste, 22 

de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 100072 Nr: 7875-78.2010.811.0037

 AÇÃO: Seqüestro->Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CADDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMD, MMD, AFPDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 

7.222-B, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Código 100072

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de ação cautelar de sequestro penal com pedido de liminar 

ajuizada por CARLOS ALBERTO DIAS DE FREITAS em face de JONATHAN 

MACEDO DELMONDES (fls. 9/18).

Foi concedida parcialmente a liminar, a fim de proceder ao sequestro de 

bens em nome de Jonathan e sua esposa Audenia Flavia (fls. 208/210).

Devidamente citado, o réu contestou a ação e pugnou pela improcedência 

da medida (fls. 277/293).

É o relato. Decido.

Dispõe o artigo 131 do CPP que o sequestro poderá ser levantado apenas 

nas três hipóteses elencadas no art. 131 do CPP:

Art. 131. O seqüestro será levantado:

I - se a ação penal não for intentada no prazo de sessenta dias, contado 

da data em que ficar concluída a diligência;

II - se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução 

que assegure a aplicação do disposto no art. 74, II, b, segunda parte, do 

Código Penal;

III - se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença 

transitada em julgado.

 Com efeito, observa-se que na ação penal de código 100972 onde 

Jonatan Macedo Delmondes figura como réu e o ora requerente como 

vítima, o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Apelação Criminal 

77117/2018, julgou improcedente a denúncia, restando o réu absolvido por 

ausência de provas, tendo ocorrido seu trânsito em julgado em 05.09.2019 

(fl. 552 dos autos 100972).

Pelo exposto, nos termos do art. 131, III, do CPP, julgo extinto o processo 

que CARLOS ALBERTO DIAS DE FREITAS move em face de JONATAN 

MACEDO DELMONDES, revogando-se a liminar concedida.

 Expeça-se o necessário para a liberação dos bens e valores 

sequestrados em favor do réu, bem como de sua esposa Audenia Flavia.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.

 Primavera do Leste, 22 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212571 Nr: 5281-13.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO APARECIDO MARQUES DO 

NASCIMENTO, THIAGO ANDRADE CELESTINO, GLEISON DA CRUZ 

PEREIRA, THAIS SENA DE MORAIS, THAMER DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - 

OAB:23443/O, LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA - OAB:20088/O, 

LUCIMAR DIAS SILVA - OAB:20637/0

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que os recursos de apelação fls. 1155, 1158 e 1164 são 

tempestivos, bem como os embargos de declaração de f. 1160, assim, 

remeto estes autos o recorrido para apresentar razões ao embargo de 

declaração e ao recurso de apelação, em seguida, ao recorrente para 

contrarrazões, no prazo de 08 (oito) dias, nos termos do artigo 600, do 

Código de Processo Penal, após, conclusão, para despacho único de 

recebimento do recurso e remessa ao Tribunal de Justiça, se for o caso.

Primavera do Leste-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129048 Nr: 1913-35.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IURI DA COSTA CHERNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso de f. 269, é tempestivo, assim, intimo o 

Advogado do acusado, para, no prazo de 08 (oito) dias, e nos termos do 

artigo 600, do Código de Processo Penal, apresentar, razões de apelação.

Primavera do Leste-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149299 Nr: 4009-86.2015.811.0037

 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): JOSIAS FREITAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:19.303/MT

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para que tome ciência da sentença de f. 

185/188.

Primavera do Leste, 4 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183292 Nr: 573-51.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVILYN KALINE MORAES LACERDA, FABIANA 

MARIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, FABIO CELESTINO DA SILVA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado, para, no prazo de 03 (três) dias, devolver na 

secretaria de vara, os autos do processo.

Primavera do Leste-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214561 Nr: 6292-77.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PEREIRA MENDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLÁUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292/O, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219626 Nr: 8544-53.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ROSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - 

OAB:20056/MT, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

19048, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA - OAB:MT 5876, SIDNEI 

RODRIGUES DE LIMA - OAB:16653

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso de apelação interposto pelo Ministério 

Público de f. 283, é tempestivo, assim, já apresentadas as razões, intimo o 

Advogado do recorrido, para, no prazo de 08 (oito) dias, e nos termos do 

artigo 600, do Código de Processo Penal, apresentar, contrarrazões de 

apelação, após, a conclusão para despacho único de recebimento do 

recurso e remessa ao Tribunal de Justiça, se foro o caso.

Primavera do Leste-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215010 Nr: 6565-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HALISSON HENRIQUE MENDONÇA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacinto Cáceres - OAB:OAB-MT 

25.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, o veículo apreendido carrega consigo elementos que 

impendem sua restituição, uma vez que se trata de um automóvel 

supostamente utilizado no tráfico de drogas, situação que será 

devidamente avaliada durante a instrução processual.Assim, 

considerando-se que o bem apreendido ainda interessa ao processo, 

indefiro sua restituição, nos termos do art. 62 da Lei 11.343/2006 e art. 

118 do CPP.P.R.I.C.Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Intimem-se e se cumpra.Primavera do 

Leste, 22 de maio de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001472-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. G. D. A. F. (REQUERENTE)

T. G. D. A. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

PETER JOHN DAL MOLIN OAB - MT8698/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. F. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001472-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

A. J. G. D. A. F., TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS FERREIRA 

REQUERIDO: LUCIO DIAS FERREIRA JUNIOR Vistos etc. Cuida-se de 

execução de alimentos promovida por ANA JULIA DE ALMEIDA FERREIRA 

representada por sua genitora TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA 

SANTOS em face de LÚCIO DIAS FERREIRA JUNIOR, todos devidamente 

qualificados nos autos, visando o recebimento das pensões alimentícias 

vencidas no período de janeiro de 2018 a fevereiro de 2019. Despacho 

inicial, id. 15753657. O executado apresentou justificativa em id. 

20506407, aduzindo, em síntese, que está enfrentando dificuldades 

financeiras, uma vez que aufere o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), razão pela qual passou a ter dificuldades com a liquidação dos 

alimentos. Alega também que devido ao fato da menor residir em outro 

Município, o mesmo vem elevando seus custos para exercer seu direito de 

visitação. Mas não é só, declara ainda que arcou com o pagamento de 

despesas de viagens que realizou com a criança, as quais pretendem que 

sejam descontadas do débito alimentar. Afirma que realizou depósito de 

R$ 2.749,27 (dois mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete 

centavos) na conta da genitora da menor referente a 30% (trinta por 

cento) do débito que entende devido, bem como requereu o deferimento 

do pedido de parcelamento do saldo remanescente dividido em 06 (seis) 

parcelas iguais. A exequente, por sua vez, aportou manifestação nos 

autos em id. 22568162 rechaçando as alegações do executado. Decisão 

de id. 25270580 que declinou da competência dos autos para este Juízo. 

Logo após, aportou-se aos autos em id. 25436004 pedido de penhora 

formulado pela exequente sobre o crédito existente no processo de n°. 

0000270-03.2013.5.23.0002 que tramita perante a 2ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Inicialmente, passo a análise da justificativa 

apresentada pelo executado. In casu, não obstante os argumentos 

suscitados, compulsando os autos verifica-se que o mesmo deixou de 

comprovar a impossibilidade em arcar com a obrigação alimentícia, 

ademais, insta ressaltar que em caso de mudança significativa na renda 

do genitor, o mesmo pode valer-se de ação revisional competente para 

rever as obrigações firmadas. Além disso, revela-se incabível a 

compensação do valor relativo à pensão alimentícia com os valores pagos 

pelo executado referentes à viagens e/ou despesas com sua locomoção e 

estadia para visitar a filha, eis que tais atos constituem mera liberalidade 

do genitor e não integraram os termos do acordo entabulado entre as 

partes. Aliado a isso, dispõe o art. 1.707 do Código Civil o seguinte: “Pode 

o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, 

sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou 

penhora.”. Por sua vez o art. 313, do Código Civil, dispõe que: “O credor 

não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda 

que mais valiosa”. Ademais, é sabido que o princípio da não compensação 

das verbas alimentícias pode sofrer mitigação em casos excepcionais, tais 

como quando da anuência e tolerância da genitora e/ou quando a não 

compensação possa representar enriquecimento sem causa para o 

beneficiário da pensão alimentícia, o que não é o caso dos autos. Posto 

isso, REJEITO a impugnação apresentada pelo devedor, DETERMINANDO o 

prosseguimento da execução. No que tange ao pleito liminar, compulsando 

os autos, verifica-se que restou demonstrado o periculum in mora alegado 

pela exequente, eis que esta comprovou a contumaz inadimplência do 

executado ao longo dos anos através da existência de diversas 

execuções propostas entre o período de 2018 a 2019. Quanto ao fumus 

boni iuris, convém ressaltar que a exequente comprovou satisfatoriamente 

a existência do referido crédito, que se encontra em vias de ser liberado 

ao executado, ante os andamentos processuais colacionados aos autos, 

de modo que se revela cabível o pedido de penhora formulado em caráter 

liminar. Desta feita, DEFIRO o bloqueio de valores nos autos de n. 

0000270-03.2013.5.23.0002, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara do 

Trabalho de Cuiabá, até o montante do débito exequendo atualizado em R$ 

31.796,76 (trinta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e 

seis centavos). Desta feita, OFICIE-SE com urgência ao Juízo da 2ª Vara 

do Trabalho de Cuiabá para que proceda ao bloqueio sobre parte do 

crédito existente em nome do ora executado, até o montante descrito 

acima, a fim de resguardar o direito da autora. Com a efetivação do 

bloqueio, INTIME-SE o executado, dando-lhe ciência do ato. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

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

Processo Número: 1006325-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. E. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

EVILAINE ALVES DA SILVA OAB - 008.333.571-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. M. (REU)

A. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora através de seu 

advogado, para informar aos autos, no prazo legal, nome dos avós 

paternos do registrando PEDRO INÁCIO DA SILVA.

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

Processo Número: 1006325-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. E. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

EVILAINE ALVES DA SILVA OAB - 008.333.571-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. M. (REU)

A. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora através de seu 

advogado, para informar aos autos, no prazo legal, nome dos avós 

paternos do registrando PEDRO INÁCIO DA SILVA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIANA FARIA NOGUEIRA OAB - SP164721 (ADVOGADO(A))

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 
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(ADVOGADO(A))

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO(A))

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945-B (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO(A))

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 

(ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 

(ADVOGADO(A))

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 

(ADVOGADO(A))

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO(A))

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO(A))

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 

(ADVOGADO(A))

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

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

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO(A))

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

CAIO CAMPELLO DE MENEZES OAB - SP174393 (ADVOGADO(A))

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO(A))

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da decisão proferida nos autos, procedo a intimação das 

recuperandas e do administrador judicial para se manifestarem acerca do 

pedido apresentado pela credora AIG SEGUROS BRASIL S/A, Id. 

25676062 e Id. 20061129, no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso, 05/02/2020 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos, para cumprimento do mandado de execução. E ainda, 

no prazo legal, comparecer na secretaria da Primeira Vara, a fim de retirar 

a certidão premonitória, devidamente selada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIANA FARIA NOGUEIRA OAB - SP164721 (ADVOGADO(A))

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO(A))

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945-B (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO(A))

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 

(ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 

(ADVOGADO(A))

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 

(ADVOGADO(A))

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO(A))
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DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO(A))

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 

(ADVOGADO(A))

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

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

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO(A))

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

CAIO CAMPELLO DE MENEZES OAB - SP174393 (ADVOGADO(A))

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO(A))

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1003476.67.2016.8.11.0040 Vistos etc. Diante da manifestação 

da AIG Seguros Brasil S/A, cumpra-se as deliberações seguintes que 

constam da decisão de id. 25039022. Intime-se o Itaú Unibanco S/A para, 

no prazo de 10 (dez) dias, informar e comprovar o valor atualizado do 

crédito objeto da execução mencionada na petição de id. 26345726. 

Empós, colha-se a manifestação do Administrador Judicial e tornem os 

autos conclusos para exame do requerimento formulado. Defiro o 

requerimento apresentado pela petição de id. 27454624, devendo a 

Secretaria oficiar a JUCEMAT esclarecendo a posição processual da 

empresa J. Gama Silva – ME nos presentes autos. Cientifique-se o Sr. 

Administrador Judicial do teor do acórdão proferido nos autos do AI 

1003324-71.2018.8.11.0000, id. 27660132. Intimem-se. Às providências. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para no prazo legal, comparecer na secretaria da Primeira 

Vara, a fim de retirar a certidão premonitória, devidamente selada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002819-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS 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:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, que 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

se manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença pelo 

requerido, bem como, para que informe os dados bancários (banco: nome 

e número, agência, conta corrente, CPF ou CNPJ e nome completo do 

Titular da conta) para transferência dos valores depositados judicialmente. 

Sorriso, 05 de fevereiro de 2020. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003074-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CAVALCANTE (EXECUTADO)

SIVONEI NARCISA SANTIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente para 

requerer o que entender de direito nos presentes autos, tendo em vista o 

acordo devidamente homologado nos autos dos Embargos à Execução n.º 

1004329-42.2017.8.11.0040. Sorriso, 05/02/2020. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000477-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK (EXEQUENTE)

TIANE VIZZOTTO (EXEQUENTE)

NEVIO MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Executada, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

pagamento atualizado do débito, sob pena de incidência de multa de dez 

por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, 
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consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Sorriso, 05/02/2020. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008405-41.2019.8.11.0040

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:

TRANSLOCK TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA A FIM DE QUE RECOLHA A DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DA CERTIDÃO 

LANÇADA AOS AUTOS ID. 27617537, NO PRAZO LEGAL. 

SORRISO,05/02/2020. MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - 

ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004118-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PADOVANI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOLAR JOAO PINTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA A FIM DE QUE RECOLHA A DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DA CERTIDÃO 

LANÇADA AOS AUTOS ID. 26664171, NO PRAZO LEGAL. 

SORRISO,05/02/2020. MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - 

ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005926-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI (REU)

ROQUE JOSE GRAPIGLIA (REU)

JOSE AMADEU ASCOLI (REU)

JOSE AUGUSTO ASCOLI (REU)

ADELINA DALMAGRO ASCOLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA A FIM DE QUE RECOLHA A DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DA CERTIDÃO 

LANÇADA AOS AUTOS ID.24906518 , NO PRAZO LEGAL. 

SORRISO,05/02/2020. MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - 

ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52118 Nr: 2458-72.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO 

FRANCIO/CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ, FACEM - 

FACULDADE CENTRO MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES ALEXANDRE FRIPP DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Por fim, procedam-se as alterações necessárias junto ao Sistema Apolo 

em relação aos novos patronos da parte exequente.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99054 Nr: 1656-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ARACY BIRCK SAUSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDI SAUSEN - ESPÓLIO, SÔNIA REGINA 

SAUSEN VERLE, GUILHERME DIEL SAUSEN, GUSTAVO DIEL SAUSEN, 

DENISE BIRCK SAUSEN, Gregori Diel Sausen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, ELEOMAR RENE BLOCHER - OAB:17865-O, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Vistos etc.

 Pelo petitório de fls. 425/428, a inventariante Maria Aracy Birck Sausen 

assevera a necessidade de regularização do imóvel matriculado sob o n. 

47.783 do CRI de Sorriso perante o órgão municipal para obter o 

‘habite-se’.

 Afirma que mencionado imóvel pertence 50% (cinquenta por cento) ao 

Espólio de Rudi Sausen e 50% (cinquenta por cento) à herdeira Sônia 

Regina Sausen Verle e seu esposo Luiz Aberto Verle, os quais se 

recusam a assinar o projeto de regularização sem justificativa plausível.

 Aduz que caso não seja regularizado o imóvel, não poderá manter o 

contrato de locação, já que o Município de Sorriso proíbe tal prática.

 Por tais razões, pugna pela intimação da herdeira e seu esposo para se 

manifestarem acerca do pedido e, caso concordem espontaneamente, 

assinem o projeto de regularização, o qual não terá qualquer custo aos 

mesmos. Todavia, em caso de recusa, pugna seja suprida a assinatura 

mediante determinação judicial. O requerimento veio instruído com os 

documentos de fls. 428/444.

 Intimados, Sônia Regina Sausen Verle e Luiz Alberto Verle manifestaram 

às fls. 446/447, opondo-se expressamente ao requerimento acima, 

aduzindo, em síntese, que a inventariante não busca alcançar a 

pacificação sobre o acervo patrimonial, bem como não tem cumprido seu 

mister, eis que não apresenta prestação de contas dos alugueres 

relativos a edificação cuja regularização requer.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Pois bem. In casu, sem maiores delongas, entendo que o pleito de fls. 

425/427 merece acolhimento, consoante passo a expor.

 A Lei n. 249/92 que institui o código de obras do município de sorriso 

dispõe o seguinte:

Art. 37 - Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem a concessão do 

"HABITE-SE" expedido pela Prefeitura Municipal depois de vistoriá-la.
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Art. 38 - A "Habite-se" será requerido pelo proprietário ou responsável 

técnico, após a conclusão da obra.

Art. 39 - Considera-se concluída uma obra quando integralmente 

executando o projeto aprovado apresentando ainda os seguintes 

requisitos.

a) Instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, concluídas e em 

condições de funcionamento;

b) Prédio devidamente numerado de acordo com estes Códigos;

c) Limpeza do prédio concluída;

d) Remoção dos entulhos, restos de materiais e canteiro de obras.

Art. 40 - Poderá ser concedido "Habite-se" parcial para construção em 

andamento desde que as partes concluídas preencham as seguintes 

condições:

a) Possam ser utilizadas independentemente da parte a concluir;

b) Não haja para os ocupantes da parte concluída;

c) Satisfaçam o mínimo do presente Código, quanto as partes essenciais 

da construção, tendo em vista o destino da edificação.

Art. 41 - As edificações que forem licenciadas e construídas na vigência 

desta Lei e que forem ocupadas sem o respectivo "Habite-se", poderão 

sujeita-se à incidência de multa de 01 a 10 valores de referência.

 Consoante se extrai dos dispositivos legais, indiscutível a necessidade de 

regularização da edificação residencial.

 Por outro lado, a negativa de Sônia Regina Sausen Verle e Luiz Alberto 

Verle, proprietários de 50% (cinquenta por cento) do imóvel cuja 

regularização se pretende não é plausível, haja vista que não trazem 

qualquer objeção ao pedido em si, pois embasada tão somente na suposta 

falta de prestação de contas pela inventariante acerca dos alugueres 

auferidos, o que, s.m.j. entendo não ser suficiente a ensejar o 

indeferimento.

 Ademais, cabe destacar que não havendo a regularização o imóvel 

estar-se-á sujeito a multa.

 Oportuno destacar que, quanto ao suposto descumprimento do encargo 

pela inventariante, cabe à herdeira buscar a via adequada para dirimir a 

questão.

 Desta feita, DEFIRO a expedição de alvará de suprimento de declaração 

de vontade de Sônia Regina Sausen Verle e Luiz Alberto Verle, 

AUTORIZANDO o prosseguimento a continuação do procedimento de 

regularização da construção edificada sob o imóvel objeto da matrícula n. 

47.783 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

 Decorrido o prazo recursal, EXPEÇA-SE o compentente alvará.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127575 Nr: 3958-66.2015.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:63440/MG, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566-MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:131.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Vistos etc.

 INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca do parecer 

ministerial, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 Em seguida, ABRA-SE VISTA ao Parquet.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140700 Nr: 10949-58.2015.811.0040

 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: OLIMPIO RIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601/O

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO seja certificado quanto o cumprimento integral da 

determinação constante no penúltimo parágrafo da decisão proferida às 

fls. 546/548.

 No mais, quanto ao pleito de cumprimento de sentença encartado às fls. 

574/577, a fim de evitar tumulto processual, DETERMINO o 

desentranhamento dos autos, bem como a entrega aos patronos 

subscritores para que procedam a distribuição por dependência.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 36103 Nr: 5196-38.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CHICHANOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA - 

OAB:38523/PR, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:9.669-A

 Vistos etc.

 Diante da divergência no tocante ao valor devido, DETERMINO a remessa 

imediata dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos.

 Elaborado o cálculo, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133613 Nr: 7228-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAGI COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU BOEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Previamente a análise dos pedidos de fls. 109/110, INTIME-SE a 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136751 Nr: 8916-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZUCHINI DA CRUZ E MAZUCHINI DA CRUZ 

LTDA EPP, ELTON CEZAR MAZUCHINI DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço n. 01/2016.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 142 de 732



 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Restando infrutífera a busca, CONCLUSOS para análise dos demais 

pedidos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139586 Nr: 10447-22.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEDY WENDELL PUVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:21443/A

 Vistos etc.

 Homologado o acordo firmado entre as partes, deferiu-se a suspensão do 

feito até o cumprimento da obrigação pelo demandado (fl. 89).

 Entretanto, embora este Juízo tenha deferido a suspensão do feito, o que 

culmina na permanência no arquivo provisório, não vejo óbice ao 

arquivamento definitivo do processo, haja vista que em caso de eventual 

descumprimento pela parte executada, cabe a parte interessada deflagrar 

o cumprimento de sentença, o qual poderá ser realizado através do PJE, 

bastando instruir o pedido documentos necessários (art. 1ª da Ordem de 

Serviço n. 01/2019-DF).

 Vale destacar também que o ajuizamento do cumprimento de sentença via 

PJE – Processo Judicial Eletrônico não gerará novas custas processuais 

(art. 3º da Ordem de Serviço n. 01/2019-DF), ao passo que contribui para 

a baixa da taxa de congestionamento.

 Assim, cumpridas as determinações pendentes, DETERMINO a imediata 

remessa dos autos ao arquivo, procedendo as baixas e anotações de 

praxe junto ao Sistema Apolo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 151487 Nr: 10428-26.2009.811.0040

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:21238/RS

 Vistos etc.

 Cuida-se de habilitação de crédito promovida por BANCO DO BRASIL S.A 

em desfavor do Espólio de ILBERTO EFFTING, cujo inventário está sendo 

processado nos autos em apenso, aduzindo, em síntese, que é credor por 

força dos documentos encartados aos autos.

 Ao final, pugna pela habilitação do crédito a fim de determinar o resguardo 

em dinheiro da quantia de R$ 32.019,33 (trinta e dois mil dezenove reais e 

trinta e três centavos).

 Junto a exordial colacionaram-se os documentos de fls. 07-21.

Recebida a exordial, foi determinada a intimação dos herdeiros e 

inventariante, fl. 24.

Intimados, deixaram transcorrer o prazo in albis, consoante certidão de fl. 

25.

À fl. 32 foi determinada a expedição de oficio requisitando informações 

quanto ao débito objeto de execução promovida pelo autor em desfavor do 

requerido.

 À fl. 36 aportou-se aos autos Ofício informando que o executado Espólio 

de Ilberto Effting ainda não havia sido citado na demanda executiva.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Inicialmente, sendo todos os herdeiros maiores e capazes, desnecessária 

a intervenção do órgão do Ministério Público, em razão de não haver 

qualquer das hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil.

 Dispõe o artigo 642, do Código de Processo Civil, a hipótese de habilitação 

de credores em processo de inventário, devendo o pedido ser formulado 

antes da partilha:

Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao 

juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

§ 1º A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída 

por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de 

inventário.

§ 2º Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o 

credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de 

bens suficientes para o pagamento.

§ 3º Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o 

pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, 

observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação.

§ 4º Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, 

para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o 

pedido, concordando todas as partes.

§ 5º Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação 

das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução 

das liberalidades.

 No caso em tela o pedido de habilitação veio acompanhado dos 

documentos de fls. 07-22, contudo, compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que o autor não fez prova da existência do crédito, deixando 

de colacionar documento indispensável à propositura da demanda, qual 

seja a prova literal da dívida, consoante dispõe o §1º do artigo 

supracitado.

Convém ressaltar que o autor limitou-se a juntar apenas cópia da inicial de 

execução extrajudicial ajuizada em face do de cujus (fls. 10-12), contudo, 

a cédula bancária que ensejou o crédito que pretende habilitar não se 

encontra encartada nos autos.

 Nessa medida, a habilitação em tela não merece acolhimento, eis que não 

comprovou a existência da dívida.

 Assim, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

formulada por BANCO DO BRASIL S.A em desfavor do ESPÓLIO DE 

ILBERTO EFFTING.

 CUSTAS, na forma da lei.

 SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, eis que cabível somente quando 

se tem resistência do promovido, o que não é o caso dos autos.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.

 TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se nestes e traslade-se cópia aos 

autos de inventário Código nº 47556, em apenso, e após, arquive-se com 

as formalidades legais.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35493 Nr: 4624-82.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MATTIA, MARCOS ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FILIPI CORDEIRO JÁCOMO - 

OAB:45.635/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES 

DE ARRUDA - OAB:175175, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO seja certificado nos autos acerca do trânsito em 

julgado da sentença proferida nos embargos à execução 

(2527-75.2007.811.0040 – Código: 39681) e/ou quanto a eventual recurso 

interposto.

 Sem prejuízo, DETERMINO seja encartado aos autos extrato da conta 

vinculada ao presente onde se encontram depositados os valores 

bloqueados através do bacenjud.

 Após, ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria Judicial para elaboração 

de cálculos, inclusive, observando-se os valores que se encontram 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 143 de 732



bloqueados no presente feito.

 Elaborado o cálculo, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81794 Nr: 649-76.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINEIA ISABEL HANKE GUND, JORGE MARCOS GUND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON NUNES BOMBARDI, TERCEIRO 

INTERESSADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RENATA FRANCHINI DE 

MACEDO ALVES - OAB:23201/O, CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556/PR, GILBERTO STINGLIN LOTH - OAB:34.230/PR, JOÃO 

LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:PR 16.948, THAYSON MORAES 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MS 23.201

 Vistos etc.

 De início, quanto ao pleito constante no item ‘c’ do petitório de fls. 240/242 

para que seja procedida a busca via SREI – Sistema de Registro Eletrônico 

de Imóveis, tal providência de ser realizada pela parte interessada, sendo 

desnecessária intervenção judicial.

 Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução - Decisão que indeferiu pedido de 

pesquisas extraordinárias e aleatória de bens - Não localização de bens 

penhoráveis para garantia do débito - Pretensão de expedição de ofícios 

ao COAF, SIMBA, REDE-LAB, CCS-Bacen – Órgão e sistemas voltados à 

investigação de crimes financeiros - Medida que não asseguraria 

resultado prático à satisfação da execução – Sistema de Registro 

Eletrônico de Imóveis (SREI) - Consulta que pode ser realizada pela própria 

parte - Desnecessidade de intervenção judicial - Obtenção de 

Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI) e de Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (DITR) Providência possível - Pesquisa que 

deve ser viabilizada através do sistema INFOJUD. - Desnecessidade de 

expedição de ofício para esse fim – Requisição de informações junto à 

SUSEP, CVM, CNSEG e B3 S.A. - Possibilidade Providência que visa 

assegurar a efetividade do processo - Decisão reformada Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

2234660-75.2018.8.26.0000 - 17ª Câmara de Direito Privado Relator Irineu 

Fava j. em 25.02.2019)

 No tocante ao requerido no item ‘d’ – consulta no Cadastro de Clientes do 

Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN, igualmente não merece 

acolhimento, haja vista que tal ferramenta tem como escopo auxiliar na 

investigação de crimes de lavagem de dinheiro, e não na obtenção de 

informações acerca do patrimônio de executado, a fim de satisfazer 

execução judicial.

 Por oportuno:

EXECUÇAO EXTRAJUDICIAL Pedido de expedição de ofícios - Sistema 

CCS e SIMBA - Interesse na busca de bens – Impertinência - Sistemas 

criados com a finalidade de apuração de crimes contra o sistema 

financeiro – Pesquisa de bens em nome do executado que pode ser 

suprida por outros meios disponibilizados em favor do exequente: - Não se 

mostra pertinente a pesquisa de bens por meio de sistemas criados com a 

finalidade de apuração de crimes contra o sistema financeiro, 

considerando a existência e disponibilidade de outros meios para atingir 

essa finalidade. RECURSO NÃO PROVIDO.

 (TJSP; Agravo de Instrumento 2000785-64.2019.8.26.0000; Relator (a): 

Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de Sumaré - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de 

Registro: 27/05/2019)

 Entretanto, considerando que a penhora online atende à ordem de 

preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC.

 Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados.

 Em caso positivo e, restando infrutífera a penhora online, EXPEÇA-SE o 

necessário ao cumprimento da determinação exarada à fl. 231.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47556 Nr: 4498-61.2008.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA EFFTING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de inventário ajuizada por Fernando Oliveira Effting em 

razão do falecimento do de cujus Ilberto Effting.

Entre ato e outro, o inventariante e demais herdeiros abandonaram a 

causa, deixando de cumprir as determinações judiciais para o 

prosseguimento do feito (fl. 181).

Assim, foram realizadas tentativas de intimação pessoal dos requerentes 

através de AR (fls. 191-193), bem como por Oficial de Justiça (fl. 203), 

sendo que ambas restaram infrutíferas ante a não localização destes no 

endereço indicado nos autos (fl. 30).

 Desse modo, tendo em vista o abandono da causa pelo inventariante e 

demais herdeiros, REMETAM-SE os autos ao arquivo até a manifestação 

de parte interessada, procedendo a baixa do relatório mensal.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 13116 Nr: 127-98.2001.811.0040

 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: REINOLDO SCHULZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BÄR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUÍS WEBER - 

OAB:49.566/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN CELLA - OAB: 2 471- RO

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de prestação de contas promovida por REINOLDO 

SCHULZ em desfavor de GILBERTO BAR, ambos devidamente qualificados 

no presente feito.

 Entre ato e outro, os patronos da parte autora noticiaram nos autos a 

renúncia do mandato que lhes fora outorgado (fl. 533), comprovando a 

ciência do autor através do AR constante à fl. 534.

 De pronto, este Juízo determinou a intimação pessoal do autor para 

regularizar a representação processual no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como apresentar os documentos necessários a realização da 

perícia.

 Contudo, mesmo tendo sido devidamente intimado (fl. 570), o autor 

quedou-se inerte (fl. 571).

 Logo após, a parte requerida pugnou pela extinção do processo, tendo 

em vista o abandono pelo autor.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Sobre situação como a que ocorre no presente feito, o nosso 

Código de Processo Civil é bastante claro sobre a providência a ser 

adotada, senão vejamos:

 Dispõe o art. 485, III, da Lei Adjetiva Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);
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§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

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

 No caso sob comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que 

intimada para proceder a regularização de sua representação processual 

nos autos, esta permaneceu inerte, razão pela qual se procedeu a 

intimação pessoal do requerente, entretanto, igualmente deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação.

Além disso, válido mencionar que em consulta realizada por esta 

magistrada ao site https://consultacadastro.oabrs.org.br/, verificou-se que 

a situação da inscrição no cadastro de advogados do procurador do autor 

Sr. Alexandre Luís Weber está “cancelada”, conforme documento em 

anexo, de modo que mostra-se dispensável sua intimação.

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

§1º, do Código de Processo Civil é medida imperativa.

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por REINOLDO SCHULZ em desfavor de GILBERTO 

BAR, com fundamento no artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo 

Civil.

 CUSTAS, se houver, pelo autor.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96803 Nr: 8782-73.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE AQUATICA SOL NASCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante da certidão de fl. 57, INTIME-SE a exequente, pessoalmente, para 

manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100168 Nr: 2891-37.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO 

VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559-MT, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 B, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da decisão retro, impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para recolher a diligência do oficial de justiça para a expedição do 

mandado de citação, bem como as guias para expedição de carta 

precatória, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 4957-29.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIA MARIA CAZARIN FIORI, ARIOVALDO 

FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B, 

VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO seja certificado acerca da intimação dos 

executados quanto a avaliação do bem imóvel, inclusive, devendo a 

Secretaria da Vara observar se os demandados possuem advogados 

constituídos e, em caso positivo, se estão devidamente cadastrados.

 No mais, INTIME-SE a exequente para apresentar memória de cálculo 

atualizada do débito no prazo de 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo, INTIMEM-SE os executados para indicarem a localização do 

bem móvel no prazo de 10 (dez) dias, consignando a possibilidade de 

aplicação de multa de 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 

774, do CPC.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83550 Nr: 2602-75.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APNP, ANP, CNP, ENP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉCP-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA 

CECCONELLO - OAB:19535-O, RONALD RUDÁ RENNER - OAB:2808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o disposto no artigo 630 e seguintes do CPC e, considerando a 

existência de herdeiro menor, DEFIRO o pedido ministerial (fl. 172), e 

DETERMINO que o Senhor Oficial de Justiça avalie o bem imóvel deixado 

pelo de cujus (descrito à fl. 155).

 Após, cumpra-se conforme disciplinado nos artigos 635 e seguintes do 

CPC e, vistas ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84215 Nr: 3412-50.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOS ANJOS 

RODRIGUES CECHELLA GOMES - OAB:20238, KARINA CAPELLESSO A 

BATISTELLA - OAB:12.772/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante da certidão de fl. 218, INTIME-SE a exequente, pessoalmente, para 

manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84702 Nr: 3971-07.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER MAGNO DE CARVALHO, VANESSA 

GUARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DALLA VECHIA BIGOLIN 

- OAB:14261-A, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração ofertados por CAIXA 

SEGURADORA S/A em face da sentença proferida às fls. 321/331, 

alegando que a mesma é omissa, haja vista que não há nos autos 

comprovação de que os demandantes tenham efetuado tais pagamentos, 

de modo que deve restar consignado que este se realizará pela 

seguradora exclusivamente em favor da Caixa Econômica Federal.

 Sustenta ainda que, inobstante o termo final fixado para a referida 

condenação, inexiste nos autos momento exato em que o imóvel retomou a 

sua condição de habitabilidade, o que pode tornar a obrigação 

determinada extremamente onerosa à embargante (fls. 332/333).

 Certificou a tempestividade dos embargos (fl. 334).

 Contrarrazões aos embargos de declaração, fls. 335/340.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

 Pois bem. In casu, analisando os argumentos lançados pela embargante, 

tenho que não se trata de nenhuma das hipóteses do dispositivo legal 

supramencionado, eis que pelos argumentos lançados é cristalino que os 

embargos manejados objetivam apenas e tão-somente a modificação do 

teor da decisão prolatada, haja vista que as questões foram devidamente 

enfrentadas na sentença.

 Ademais, segundo o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência 

pátrias, a decisão proferida a partir da análise dos embargos de 

declaração somente pode modificar o conteúdo de um julgado, quando 

isso for consequência da correção do ato, o que, não é o caso dos autos, 

já que, ao contrário do que afirmam os embargantes, não vislumbro a 

contradição, omissão e erro material apontados, já que a sentença foi 

proferida analisando as provas constantes dos autos.

 Por derradeiro, conveniente alertar ainda que, não concordando a parte 

com a decisão proferida e, pretendendo alterá-la, deve valer-se do 

recurso adequado, sendo descabidos os embargos de declaração.

 Diante de todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

opostos, todavia, REJEITO-OS, MANTENDO-SE, no mais, o decisum 

embargado em seus exatos termos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86212 Nr: 5634-88.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLÉCIO BETELLI, CLAYTON BETELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante do noticiado no petitório de fl. 74, tendo o credor optado pelo 

prosseguimento nos autos em trâmite na Terceira Vara local, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Em caso negativo, EXPEÇA-SE o necessário.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86344 Nr: 5774-25.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO GARBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:46.256, FERNANDA TAGLIARI - OAB:50.097/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/SP 211.648

 Vistos etc.

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

efetue o pagamento dos valores remanescentes indicados no petitório de 

fls. 869/871.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168273 Nr: 2345-40.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DE ROSSI, MARISTELA FABRIS DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANILDE ROSA - OAB:18693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença, bem como quanto ao polo ativo da demanda.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados à fl. 460, sob pena de 

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

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145874 Nr: 1898-86.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE MORA TORNA, VALMIR TORNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que a citação por edital é medida excepcional, DETERMINO 

seja certificado pela Secretaria da Vara quanto a tentativa de citação dos 

demandados nos endereços localizados através da busca realizada junto 

aos órgãos conveniados (fls. 74/76).

 Em caso negativo, EXPEÇA-SE o necessário.

 Em caso negativo, em consonância com o disposto no art. 256, inciso II, 

do Código de Processo Civil, CITE-SE a requerida por edital, pelo prazo de 

30 (trinta) dias, observando-se o disposto no art. 257 do mesmo diploma e 

fazendo constar as advertências de praxe.

 Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA para defender os 

interesses dos demandados, que deverá ser intimada desta nomeação, 

bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105465 Nr: 8549-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, SPDS, OPDS, HPDS, PPDS, MPDS, HBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO os requerimentos de fl. 164.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106759 Nr: 9788-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARDIN & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante da busca de bens frustrada, DEFIRO o pedido de requisição de 

informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, neste ato, 

consulta via sistema INFOJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116417 Nr: 7413-73.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINE ARIANE BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Através do petitório de fls. 92/97, o exequente pugnou pela inclusão do 

executado no sistema CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de 

Bens, bem como busca de bens via Renajud.

 Pois bem. Relativamente o pedido - sistema CNIB – Cadastro Nacional de 

Indisponibilidade de Bens, entendo que não merece acolhida, pois para ser 

admitido, o pedido do exequente devem estarem vinculados a uma ordem 

lógica de causa e efeito com a própria satisfação do crédito ou com a 

indução do devedor ao adimplemento, tal como ocorre com a multa 

coercitiva.

 Importante destacar que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso ao autorizar 

a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, a indisponibilidade de bens 

através do CNIB e busca junto ao CCS – Cadastro de Cliente do Sistema 

Financeiro Nacional não consubstancia medida necessária para assegurar 

tal intento.

 Nesse sentido, vejamos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória. Pretensão de 

decreto de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens CNIB. Não cabimento. Medida excepcional e 

contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito. Existência de 

outros mecanismos de busca à disposição do exequente, mais eficazes e 

menos gravosos ao devedor. Recurso não provido. (TJSP-11ª Câmara de 

Direito Privado, AI 2055050-16.2019.8.26.0000, Rel. Gilberto dos Santos, j. 

2.5.2019)

MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSURGÊNCIA CONTRA A 

DECISÃO QUE INDEFERIU DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS POR 

MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS CNIB 

MANUTENÇÃO A providência pretendida pela exequente consiste em 

medida excepcional e contraproducente, que sequer garante a satisfação 

do débito. Recurso desprovido.

(...) Embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabeleça 

que o juiz pode “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias, necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária”, somente devem ser adotadas aquelas que se 

mostrem razoáveis e proporcionais ao alcance do objetivo que se 

pretende, qual seja, o pagamento do débito.

 Nessa ordem de ideias, o decreto de indisponibilidade de bens do 

devedor, respeitados os argumentos da agravante, é medida extrema e 

injustificada na hipótese, porque não se revela útil à satisfação do crédito, 

nem à garantia da execução. (...) Por essas razões, a decisão atacada 

deve ser mantida. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. (Agravo 

de Instrumento nº 2232017-47.2018.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Walter Fonseca, j. 07/02/2019) Grifos nossos.

 Por tais razões, INDEFIRO o pleito.

 Restando infrutífera a busca via BACENJUD, DEFIRO a busca via Renajud, 

devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da Ordem de Serviço n. 

01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Inexitosa a busca via Renajud, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123664 Nr: 1637-58.2015.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL, NATIV -COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - OAB:172.947/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B

 Intimo o administrador judicial para o cumprimento da sentença prolatada 

no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 5468 Nr: 972-04.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA, ERNO LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Vistos etc.

 Diante da certidão de fl. 373, INTIME-SE a exequente, pessoalmente, para 

manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
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 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39681 Nr: 2527-75.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MATTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175, MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 Vistos etc.

 Considerando que o presente feito já se encontrava arquivado, eis que já 

transcorrido o prazo previsto no art. 611 da CNGC/MT, o ajuizamento de 

cumprimento de sentença deve ser realizado via sistema PJE, em 

conformidade com a Ordem de Serviço n. 001/2019-DF.

 Desta feita, RETORNEM os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55460 Nr: 5593-92.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ANTONIO GONÇALVES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMIR ANTONIO GONÇALVES LINS, 

Cpf: 43863043987, Rg: 04C1300735, 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$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126000 Nr: 3016-34.2015.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, IZABEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ELSON DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO ELSON DOS SANTOS SILVA, 

Cpf: 85420271320, Rg: 92699398-4, Filiação: Rita Pereira dos Santos e 

Antonio Pereira da Silva, data de nascimento: 23/10/1972, brasileiro(a), 

casado(a), trabalha com chapa, Telefone 66 9 9955 7346. 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$ 553,59 (Quinhentos e cinquenta e tres reais e 

cinquenta e nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 17 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000610-47.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUELINO JOAQUIM DA SILVA (ORDENADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000610-47.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1008680-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE ARSENO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 
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SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1008680-87.2019.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a análise do 

acordo entabulado entre as partes (id. 28783172), INTIME—SE a 

embargada para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a sua 

representação processual. Oportunamente, CONCLUSOS. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002082-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002082-88.2017.8.11.0040. Vistos etc. De início, relativamente a 

penhora do veículo indicado (id. 23242120), DETERMINO seja procedida as 

anotações pertinentes via Renajud, em conformidade com a Ordem de 

Serviço n. 01/2016. Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a 

penhora, LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, 

do CPC. Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC, bem 

como DEFIRO a REMOÇÃO do veículo penhorado, nomeando-se a 

exequente depositária. Havendo manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE, intimando o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias. No mais, considerando que o veículo não será suficiente para 

quitação do débito, na toada do petitório de id. 23242120, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se apenas os 

móveis, os pertences e as utilidades domésticas de elevado valor ou os 

que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida, nos termos do art. 833, inc. II, do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000292-64.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE JOANA TOMASI NARDI (REU)

MARIA EVA DOS SANTOS (REU)

NAIR TERESINHA TOMASI ROMAN (REU)

LUCIANA ROMAN (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000292-64.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

abertura, registro e cumprimento de testamento particular promovida por 

DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS acerca dos bens deixados pelo de 

cujus VILSON TOMAZI. Pois bem, para a solenidade em questão DESIGNO 

o dia 08 de abril de 2020, às 14h30min, a ser realizada por este Juízo, nos 

termos do art. 735 e seguintes do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE o 

testamenteiro, as testemunhas e os herdeiros a comparecerem na data 

aprazada. Sem prejuízo, CITEM-SE os herdeiros legítimos, nos termos do 

art. 1.877, do Código Civil. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

CIENTIFIQUE-SE o Parquet. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001744-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

L. E. B. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMIN CLAUDIO KUHNE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEUSAIR FERREIRA DOS ANJOS OAB - RO3780 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES OAB - RO4636 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001744-46.2019.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a análise do 

acordo entabulado, INTIMEM-SE as partes para que procedam a juntada do 

laudo de exame de DNA realizado extrajudicial pelas partes, assinalando 

prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

EVERTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN (REQUERENTE)

EDSON DAL MOLIN (REQUERENTE)

DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000311.70.2020.8.11.0040 Pedido de Recuperação Judicial 

Decisão interlocutória Vistos etc. Cuida-se de pedido de Recuperação 

Judicial formulado por Angelo Virgínio Dal Molin, Edson Dal Molin, Elton Dal 

Molin, Everton Dal Molin, Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e DALARG 

Armazéns Gerais Ltda, todos devidamente qualificados na petição inicial e 

componentes do Grupo Dal Molin. Afirmam, em síntese, que no ano de 

1976 o Sr. Angelo Virgínio Dal Molin chegou a Sorriso motivado pela 

vontade de empreender. A atividade agrícola iniciou-se na localidade 

denominada “Caravagio”, localizada a 60Km de Sorriso e onde foi 

construído um pequeno armazém de grãos. Já em 1982, o Sr. Angelo 

trouxe sua esposa e seus filhos de nome Edson, Elton e Everton, os quais, 

imbuídos pelo espírito empreendedor do pai, iniciaram em 1992 uma 

sociedade para cultivo de 450 hectares de uma área arrendada. Em razão 

dos bons resultados obtidos, no ano seguinte houve a incorporação de 

mais um arrendamento de 850 hectares, correspondente à Fazenda Vipi, 

pertencente à Família Crestani. O grupo familiar cresceu e os resultados 

foram reinvestidos em novas áreas, tendo sido adquiridos no período 

3.940 hectares de terra localizada na “Gleba Barreiro”. Com o advento e 

disseminação da técnica do plantio direto, os agricultores passaram a ter 

acesso a máquinas e implementos que possibilitaram incrementos 

significativos na produção, proporcionando um retorno econômico 

positivo. Tanto assim que, para processar e receber o volume de grãos 

produzidos pelo Grupo e ainda prestar serviços a terceiros, constituiu-se 

a empresa DALARG Armazéns Gerais Ltda. Já no início da década de 

2000, o Grupo Dalmolin iniciou o plantio de algodão, assumindo como 

premissa norteadora o investimento na região. Atualmente, a folha de 

pagamento do Grupo Dalmolin atinge o montante de R$ 3.137.750,00/ano, 

gerando encargos e impostos de aproximadamente R$ 2.450.000/ano, 

considerando os 55 colaboradores fixos, sem contar os cerca de 100 

contratos de trabalho temporário, com permanência média de seis meses. 

Todavia, em decorrência de adversidades climáticas, tanto assim que no 

ano de 2004 a região norte de Mato Grosso decretou “Estado de 

Emergência” em vários municípios, a quebra da produção de algodão foi 

significativa. Além disso, as recentes mudanças na política tributária 

estadual afetaram o setor agrícola. Já no ano de 2014, houve nova quebra 

de safra causada pelo excesso de chuvas, quando o Grupo passou a 

enfrentar um forte estrangulamento do fluxo de caixa. A produtividade 

média da soja reduziu de 56 sacas/ha para 35 sacas/ha, além de coincidir 

com a queda abrupta dos preços na Bolsa de Chicago, o que agravou 
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seriamente a situação financeira do Grupo requerente. Em 2018 o Grupo 

Dalmolin decidiu retomar o plantio de algodão motivado pelas tendências 

positivas que se apresentavam para o setor. Assim, recebeu uma 

proposta da empresa EISA – Empresa Integragrícola S/A para participar da 

Beneficiadora de Algodão Cotton 163 S/A. O investimento foi realizado 

pela EISA com o objetivo de adquirir 100% da matéria prima a ser 

beneficiada na indústria. A composição societária foi ajustada, sem aporte 

financeiro por parte do Grupo ora requerente. O Grupo empreendeu o 

plantio de algodão em 2019 com a expectativa de finalizar a colheita no 

final de julho, todavia, no decorrer do plantio, houve uma reversão na 

tendência dos preços internacionais que resultou numa queda acentuada 

entre junho e agosto. Dizem ainda que o projeto atrasou o seu início 

causando sérios distúrbios na programação operacional e financeira do 

Grupo, que se viu obrigado a redirecionar os carregamentos para outras 

beneficiadoras de algodão, sendo obrigado a arcar com o desembolso 

adicional de frete, sofrendo ainda deságio relativo a qualidade do produto 

que se encontrava em deterioração. Como se não bastasse os fatos 

acima, em 20/outubro/2019 a indústria sofreu um incêndio que destruiu 

parte de suas instalações. Portanto, diante da impossibilidade de dar 

seguimento às suas atividades com o atual nível de endividamento, 

necessita ser reestruturada de forma que a geração de caixa operacional 

cubra adequadamente as obrigações assumidas, sem prejuízo da 

continuidade empresarial e sua função social, razão pela qual requer seja 

deferido o processamento da presente Recuperação Judicial. A petição 

inicial inserida sob o id. 28253465 veio instruída com os documentos de 

ids. 28253467/28274545. Em atenção a Recomendação nº 57/2019/CNJ, a 

decisão proferida sob o id. 28438225 determinou a realização de 

procedimento prévio ao exame do pedido de Recuperação Judicial, 

nomeando a empresa AJ1 Administração Judicial para realização dos 

trabalhos. Em seguida, os requerentes juntam cópia da decisão proferida a 

partir de consulta realizada perante a Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado, a qual diz ser indevido o recolhimento da taxa judiciária, com 

supedâneo no artigo 413 do Decreto Estadual nº 2.129/86, id. 28516110. 

Pela petição de id. 28655622, os requerentes, com fundamento no art. 

299, parágrafo único c.c. art. 300, ambos do Código de Processo Civil, 

postulam o deferimento de Tutela Provisória de Urgência a fim de 

suspender atos de busca e apreensão, arresto, penhora em conta e todos 

os demais atos próprios de recebimento forçado, inclusive a medida 

concedida pelo Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca que, nos autos de 

Tutela de Urgência em Caráter Antecedente ajuizada por CHS 

Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda em face de Edson Dal Molin (PJE 

1000438.08.2020.8.11.0040), deferiu o arresto de tantos grãos quantos 

bastem para satisfação do débito de 4.101.451,20 (Quatro milhões, cento 

e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), colhidos na propriedade 

rural objeto da garantia cedular CPF 14-2020, ou depositados nos 

armazéns indicados pela parte autora em nome do requerido Edson Dal 

Molin, conforme decisão juntada sob o id. 28655623. Pelas razões 

expostas na decisão de id. 28670909 o pedido acima foi indeferido. 

Requerentes novamente peticionam nos autos postulando o deferimento 

do processamento da recuperação judicial com a suspensão de todas as 

ações de execução em curso, id. 28743999. AJ1 Administração Judicial 

apresenta o Relatório da Constatação Prévia determinada por este Juízo, 

conforme id. 28767475. A decisão de id. 28793643 determinou a emenda 

da petição inicial para apresentação dos documentos faltantes, conforme 

apontamentos realizados no Relatório da constatação preliminar realizada. 

Em seguida, os postulantes requerem a juntada dos novos documentos e 

reiteram o pleito de processamento da recuperação judicial (id. 28811429). 

Sob o id. 28832828 requerem a juntada do comprovante de transferência 

da remuneração arbitrada em favor da empresa AJ1 Administração 

Judicial. Por fim, os postulantes requerem a juntada de declaração pessoal 

quanto ao cumprimento dos incisos I a IV do art. 48 da Lei nº 11.101/2005. 

É o breve relato. Decido. Conforme preleciona a Lei de Recuperação 

Judicial e Falência em seu artigo 47, a recuperação judicial objetiva 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim, a 

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

econômica. O deferimento do processamento da recuperação judicial está 

adstrito a determinados requisitos legais previstos pela Lei de 

Recuperação e Falência, notadamente em razão de que a Recuperação 

Judicial, ao ser pensada sob o prima social, acarreta reflexos 

imensuráveis sobre o interesse público, bem como sobre a sociedade de 

mercado. Logo, o instituto da Recuperação Judicial deve ser utilizado 

como forma de equilíbrio do mercado, permitindo que determinada atividade 

viável, todavia, em período transitório de déficit de causa, possa 

reestruturar-se e continuar provendo a sociedade com geração de 

empregos, renda, tributos e etc. Em compasso com os preceitos que 

regem o instituto em voga (Recuperação Judicial), urge analisar os 

documentos apresentados para aferição de atendimento das condições 

legais pertinentes. Do produtor rural (art. 48, caput da LRF): Ressai dos 

autos que o presente pedido recuperacional é apresentado pelos 

empresários individuais Angelo Virgínio Dal Molin, Edson Dal Molin, Elton 

Dal Molin, Everton Dal Molin e Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e pela 

empresa DALARG Armazéns Gerais Ltda, os quais, segundo narra a 

inicial, são integrantes do Grupo Dal Molin, todos atuantes no seguimento 

da agricultura, seja diretamente no campo e na formação da lavoura, seja 

no armazenamento de grãos. Consta do relatório do estudo preliminar 

realizado que, embora os empresários individuais acima nominados 

tenham comprovado o prévio registro na Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso (JUCEMAT) com menos de 30 (trinta) dias do ajuizamento do 

presente pedido, resta inequívoco pelos documentos apresentados que 

TODOS eles exercem a atividade rural por mais tempo que o biênio legal 

exigido pelo artigo 48, caput da LRF. Portanto, a despeito da divergência 

de entendimentos estabelecida entre a 1ª e 2ª Câmaras de Direito Privado 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Recurso 

Especial nº 1.8000.032/MT, o Superior Tribunal de Justiça firmou 

importante precedente quanto a recuperação judicial de produtor rural que 

será adotada no caso em exame. O Recurso Especial interposto foi 

provido nos termos do voto divergente do Ministro Taul de Araújo, que foi 

acompanhado pelos Ministros Luis Felipe Salomão e Antonio Carlos 

Ferreira. Deflui-se dos votos proferidos que o julgamento em questão 

baseou-se na importância e relevância do empreendedor rural perante a 

economia do país. Ao proferir seu voto o Ministro Luis Felipe Salomão 

ponderou que a inscrição no registro público constitui condição apenas 

para obtenção de melhores favores do ordenamento jurídico. Portanto, em 

conformidade com o acórdão proferido nos autos do mencionado recurso, 

a condição de procedibilidade da recuperação judicial para o caso de 

produtor rural estará preenchida quando realizado o registro na forma da 

lei e comprovada a exploração da atividade rural de forma empresarial por 

mais de dois anos, todavia, o registro do produtor perante a Junta 

Comercial tem natureza meramente declaratória. Considerando que os 

requerentes empresários individuais demonstraram por prova documental 

inequívoca o que, diga-se de passagem, foi corroborado pela empresa 

AJ1 Administração Judicial quando da realização do estudo preliminar que, 

embora tenham realizado o registro há menos de 30 (trinta) dias, exploram 

a atividade rural de forma empresarial há mais de 02 (dois) anos, inexiste 

óbice legal ao processamento do pedido, nos termos do art. 48, caput da 

LRF. Do litisconsórcio ativo: Postulam os requerentes Angelo Virgínio Dal 

Molin, Edson Dal Molin, Elton Dal Molin, Everton Dal Molin, Ana Angélica 

Martinelli Muller Dal Molin e DALARG Armazéns Gerais Ltda o 

processamento do presente pedido de recuperação judicial de forma 

conjunta, ao argumento de que integram o mesmo grupo econômico, 

denominado Grupo Dalmolin. Embora a legislação pertinente não contenha 

previsão expressa acerca da possibilidade de litisconsórcio ativo nos 

processos recuperacionais, tanto a doutrina como a jurisprudência tratam 

do tema, permitindo a formação do litisconsórcio ativo quando os 

devedores integram o mesmo grupo econômico, de maneira que se mostra 

razoável a elaboração de um único plano de recuperação judicial. Nesse 

sentido pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça quando do 

julgamento do Recurso Especial abaixo identificado, senão vejamos: 

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. ART. 

48 DA LRF. ATIVIDADE REGULAR. DOIS ANOS. CISÃO EMPRESARIAL. 1. 

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do 

Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 

3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, em caso de recuperação 

judicial de grupo econômico, todas as sociedades empresárias devem 

cumprir individualmente o requisito temporal de 2 (dois) anos previsto no 

caput do art. 48 da Lei nº 11.101/2005. 3. É possível a formação de 

litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades 

integrantes do mesmo grupo econômico. 4. As sociedades empresárias 

integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o 

cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de 

suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio 
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ativo. 5. Na hipótese, a Rede Varejo Brasil Eletrodomésticos Ltda. - 

concebida após a cisão de sociedade com mais de 2 (anos) de atividade 

empresarial regular - pode integrar a recuperação judicial, 

considerando-se as diversas peculiaridades retratadas nos autos. 6. 

Recurso especial provido.” (REsp 1665042/RS, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 

01/07/2019, Grifo Nosso) Na mesma esteira é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos da ementa 

a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO EM 

LITISCONSÓRCIO ATIVO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE 

EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – ASPECTO IRRELEVANTE – 

APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ÚNICO 

E N V O L V E N D O  A S  D Í V I D A S  D E  T O D A S  A S 

RECUPERANDAS/LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE 

PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES DAS RECUPERANDAS DURANTE O 

PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO SE 

EXTENDE AOS SÓCIOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Diante da identidade de sócios, 

aportes bancários recíprocos, credores e mesmo administrador das 

empresas Agravantes, evidencia-se a existência de grupo econômico de 

fato, o que autoriza o processamento da recuperação judicial em 

litisconsórcio ativo ” (TJMT – 1ª Câmara Cível – RAI nº 106137/2014 – Rel. 

Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 31/03/2015 - DJE 07/04/2015). 

2. O deferimento do pedido de recuperação judicial em litisconsórcio ativo 

implica em apresentação de plano recuperacional único. 3. A Lei nº 

11.101/2005 estabeleceu blindagem legal pelo prazo de 180 dias à 

empresa em recuperação judicial para assegurar que esta retome a 

regular atividade, salvando-a de ações, execuções e aflições apenas 

durante o período de blindagem, de modo que parece contraditória a 

permanência de negativações e protestos, pois não há dúvida de que a 

existência desses registros desabonadores comprometem pretensões 

creditícias necessárias à mantença das atividades empresariais, não 

bastasse o próprio processamento da recuperação judicial , que ainda 

provoca olhares duvidosos em fornecedores mais cautelosos. 4. “O caput 

do art. 6º da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações 

por ocasião do deferimento da recuperação , alcança apenas os sócios 

solidários, presentes naqueles tipos societários em que a 

responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas 

respectivas quotas/ações. (...) Não se suspendem, porém, as execuções 

individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é 

sociedade em recuperação judicial , pois diferente é a situação do 

devedor solidário, na forma do § 1º do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a] 

suspensão das ações e execuções previstas no art. 6º da Lei n. 

11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor” (STJ – 4ª 

Turma – REsp 1269703/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 

13/11/2012 – DJe 30/11/2012).” (TJMT, N.U 0070263-21.2016.8.11.0000, , 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017, Grifo Nosso) Logo, 

haja vista que avulta da documentação apresentada, bem assim estudo 

preliminar realizado que os devedores em questão integram o mesmo 

grupo econômico denominado Grupo Dalmolin, havendo efetiva comunhão 

de interesses entre eles, perfeitamente admissível o litisconsórcio ativo na 

forma colocada em Juízo. Requisitos artigo 48, incisos I a IV da LRF: 

Colhe-se do relatório firmado pela empresa AJ1 Administração Judicial 

que, após detida análise dos documentos apresentados, verificou-se que 

embora atendidos os requisitos legais insculpidos nos incisos I, III, IV, VIII e 

IX do artigo 51 da LRF, foram realizados apontamentos em relação aos 

incisos I a IV do artigo 48, bem como com relação aos incisos II, V, VI, VII 

do artigo 51 da mesma legislação, o que ensejou a determinação de 

emenda da inicial, conforme decisão proferida sob o id. 28793643. Em 

cumprimento a exigência legal prevista no art. 48, incisos I a IV da Lei nº 

11.101/2005, os requerentes juntaram ao processo o documento de id. 

28849126, pelo qual declaram expressamente que, em complemento as 

certidões criminais e cíveis juntadas, não são falidos ou tem contra si 

processo de falência e recuperação judicial nos últimos 08 (oito) anos e 

jamais foram condenados, inclusive na condição de administrador ou sócio 

diretor, por quaisquer dos crimes previstos na LRF. Dessa maneira, urge 

considerar suprida a inicial no que se refere ao cumprimento dos 

requisitos legais previstos nos incisos I a IV do artigo 48 da Lei nº 

11.101/2005, já que a declaração firmada pelos devedores ratifica o teor 

das certidões anteriormente apresentadas. Artigo 51, incisos I a IX da LRF: 

Relativamente aos requisitos legais delineados no artigo 51 da LRF, ao 

apresentar o relatório do estudo preliminar realizado, a Administradora 

Judicial indicou algumas inconsistências que foram parcialmente atendidas 

pelos requerentes quando do cumprimento da ordem de emenda da 

petição inicial, consoante consta da petição de id. 28811417 e documentos 

que a instruem. Diz-se parcialmente visto que, após a emenda, não houve 

apresentação de documentos novos relacionados aos requisitos previsto 

no art. 51, inciso II, letras “a”, “b” e “c” da Lei nº 11.101/2005. Já com 

relação ao requisito previsto no art. 51, inciso VII da LRF , mesmo diante 

da juntada de novos extratos, os documentos colacionados com a petição 

de emenda da inicial não abrangem TODAS as contas correntes e 

investimentos indicados no último imposto de renda de cada um dos 

requerentes. Apesar disso, inexiste óbice ao processamento do pedido de 

recuperação judicial, visto que tais documentos podem ser 

complementados no prazo a ser fixado por este Juízo. Outrossim, partindo 

da ótica das matrizes avaliativas do Modelo de Suficiência Recuperacional 

(MSR), defendido pelo Professor Daniel Carnio Costa (“Constatação Prévia 

em Processo de Recuperação Judicial de Empresas”, Editora Juruá-2019) 

e adotado pela Administradora Judicial ao realizar o estudo prévio do caso 

em tela, o diagnóstico do art. 51 da LRF aponta pelo deferimento do pedido 

de processamento da recuperação, mediante determinação de 

complementação no prazo a ser oportunamente fixado por este Juízo. 

Deliberações Finais: Deste modo, preenchidos os requisitos da Lei de 

Recuperação e Falência, com fundamento no artigo 52 da Lei n. 

11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO da RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

do GRUPO DALMOLIN, constituído pelos empresários Angelo Virginio Dal 

Molin, Edson Dal Molin, Everton Dal Molin, Ana Angélica Martinelli Muller Dal 

Molin e pela empresa DARG Armazéns Gerais Ltda, todos devidamente 

qualificados nos pedido inicial. NOMEIO Administrador(a) Judicial a 

empresa AJ1 – Administração Judicial, pessoa jurídica de direito privado 

inscrita no CNPJ sob nº 25.313.759/0001-55, com sede na Av. Hélio 

Ribeiro, nº 525, 24º Andar, SL 2401, Ed. Helbor Dual Business, Alvorada, 

CEP 78048-848, Cuiabá, Mato Grosso, fone (65) 2136.2363, a qual deverá 

desempenhar suas competências, nos termos do artigo 22 da Lei n. 

11.101/2005. (art. 52, I, da LRF); Com fundamento no art. 24, “caput”, §§ 

1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.101/2005, em observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8º do CPC), FIXO os honorários 

do(a) Administrador(a) Judicial em 2,0% (dois por cento) do passivo, 

correspondente a R$ 136.406.826,70 (cento e trinta e seis milhões, 

quatrocentos e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta 

centavos). INTIMEM-SE os requerentes, bem como a Administradora 

Judicial para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca da forma 

de pagamento da remuneração provisória que não deverá ultrapassar 

50% do valor acima fixado. Desde já, registro que o valor total da 

remuneração mensal provisória deverá ser abatido do percentual acima 

fixado, quando do encerramento da recuperação judicial; PROCEDA-SE a 

intimação da Administradora Judicial, para formalização do termo de 

compromisso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 33); 

COMPETIRÁ à Administradora Judicial informar ao Juízo a situação da 

empresa, em 10 (dez) dias, para os fins do artigo 22, inciso II, “a” (primeira 

parte) e “c” da Lei nº 11.101/2005; Com fundamento no artigo 52, inciso II, 

da Lei n. 11.101/2005, DISPENSO A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES 

NEGATIVAS PARA QUE OS DEVEDORES EXERÇAM SUAS ATIVIDADES, 

exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de 

benefícios ou incentivos Fiscais ou creditícios, observado o disposto no 

art. 69 da Lei de Recuperação e Falências, bem como a anotação da 

recuperação judicial nos registros correspondentes ao Registro Público de 

Empresas (art. 69, parágrafo único, da LRF); Na forma do artigo 52, inciso 

III, da Lei nº 11.101/2005, DETERMINO A SUSPENSÃO DE TODAS AS 

AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA OS DEVEDORES, na forma do art. 6º da 

LRF, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, 

ressalvadas as ações previstas nos §§1º, 2º e 7º do art. 6º da referida lei 

e as ações relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do 

art. 49 do mesmo Diploma Legal. Nos termos do artigo 6º, §4º, da Lei nº 

11.101/2005, a suspensão não excederá o prazo improrrogável de 180 

(cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da 

recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos 

credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 

independentemente de pronunciamento judicial. Caberá aos devedores 

informarem a suspensão aos juízos competentes, devendo comprovar a 

este juízo da recuperação que fizeram as devidas comunicações (art. 52, 

III, § 3º); ATENTEM-SE os devedores ao disposto no artigo 6º, § 6º, II, da 
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Lei n. 11.101/2005; DETERMINO aos devedores a apresentação de contas 

demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob 

pena de destituição de seus administradores (Art. 52, IV); INTIME-SE o 

Ministério Público e COMUNIQUE-SE por carta as Fazendas Públicas 

Federal, do Estado de Mato Grosso e dos Municípios em que os devedores 

possuírem estabelecimento (Art. 52, V); OFICIE-SE A JUNTA COMERCIAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO para o fim de proceder à anotação da 

recuperação judicial no registro correspondente, para que conste a 

expressão “Em Recuperação Judicial” (art. 69, parágrafo único, da Lei n. 

11.101/2005); Nos termos do artigo 52, § 1º, I a III, da Lei nº 11.101/2005, 

DETERMINO a expedição de edital, para publicação no órgão oficial. 

Objetivando conferir celeridade ao cumprimento do item em questão, 

DETERMINO que os devedores, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhem 

à Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, via e-mail 

(sor.1vara@tjmt.kis.br), a minuta do edital referente ao artigo 52, § 1º, da 

Lei n. 11.101/2005; Apresentada a minuta acima, DETERMINO à Secretaria 

da Vara a expedição do edital para publicação no DJE/MT, com os 

requisitos previstos no artigo 52, §1º, da LRF. O edital deverá ainda ser 

encaminhado aos devedores para publicação em jornal de grande 

circulação no âmbito do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) 

dias; Publicada a lista de credores apresentada pelo(a) Administrador(a) 

Judicial (art. 7º, §2º), REGISTRO que eventuais impugnações (art. 8º) 

devem ser protocolizadas como incidente à recuperação judicial (art. 8º, 

parágrafo único). Por se tratar de processo eletrônico, as impugnações 

serão ‘associadas’ aos autos principais; Nos termos do artigo 53 da Lei n. 

11.101/2005, DETERMINO que os devedores apresentem PLANO ÚNICO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena 

de convolação em falência; Apresentado o plano de recuperação judicial, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade. Após, EXPEÇA-SE o edital contendo o 

aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, com prazo de 30 

(trinta) dias para as objeções, cabendo aos devedores providenciar, no 

ato da apresentação do plano, a minuta do edital, inclusive pelo meio 

eletrônico acima consignado; DETERMINO que a Secretaria da Vara 

proceda à inclusão no Sistema PJ-e de todos os credores/interessados 

que se habilitarem nos autos, cabendo a estes informarem todos os dados 

para a respectiva inclusão (especialmente CPF/CNPJ, CEP, número da 

OAB do advogado que receberá as intimações), atentando-se às 

normativas referentes ao Processo Judicial Eletrônico, sob pena de não 

inclusão; DEFIRO aos requerentes, o prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentação dos extratos de TODAS as contas bancárias e aplicações 

indicadas nos documentos contábeis e fiscais colacionados aos autos 

indicados nas últimas declarações de imposto de renda dos empresários 

individuais e empresa requerentes. Relativamente ao requerimento de id. 

28848746 formulado por CHS Agronegócio Indústria e Comércio Ltda, 

objetivando manter a organização e celeridade processual da presente 

recuperação judicial, DETERMINO à Secretaria da Vara que, mediante 

certidão, providencie a supressão do mesmo destes autos, devendo a 

credora apresentá-lo no momento oportuno e pela via adequada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005200-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

“Vistos etc. Homologo a desistência manifestada quanto as testemunhas 

acima. Diante das ocorrências acima, redesigno a presente audiência para 

o dia 19 de Fevereiro de 2020, às 14h:30min. Intime-se o autor (Rua Nossa 

Senhora de Fátima, Quadra 13, Lote 05, Santa Maria I, Sorriso, celular 

996767388, id. 24975800, pág. 1). Intimem-se as testemunhas arroladas, 

tanto pela parte autora (Id. 10201961, p. 3) quanto pela parte-ré (Id. 

22530333, p. 11). Caso as testemunhas sejam residentes fora do território 

desta jurisdição, expeça-se a competente carta precatória. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.”

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000388-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DA SILVA ESPINDULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TRINDADE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

“Vistos etc. Estando o acordo formalmente em ordem, HOMOLOGO-O para 

que surta os regulares efeitos de legalidade, de modo que suas cláusulas 

e condições passam a integrar a presente sentença, o que faço com 

fundamento no art. 487, III ”b” do CPC. Custas pela parte-ré, todavia, defiro 

ao mesmo o benefício da Justiça Gratuita, de modo que suspendo a 

cobrança nos termos da lei. Publica em audiência, dispensado o registro, 

saem os presentes intimados. Cumpra-se, remetendo-se os autos 

imediatamente ao arquivo. Às Providências..”

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006110-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GONCALVES OAB - PR75707 (ADVOGADO(A))

 

1006110-31.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista os documentos juntados aos autos pelo Executado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000494-41.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRAMAC TRATORES E MAQUINAS DO PARANA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI MARCELO FASSINI OAB - PR19113 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ORLANDO GEMMI (REQUERIDO)

 

1000494-41.2020.8.11.0040 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, 5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000469-28.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TECNICA BASCO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA DE ARAUJO OAB - SP106158 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ALVADIR VALERIO PANASSOLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000469-28.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: TECNICA BASCO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 

REQUERIDO: ALVADIR VALERIO PANASSOLO Vistos etc., INTIME a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o comprovante de 

pagamento das custas e taxas processuais, conforme determina o artigo 

389, § 1°, da CNGC-Judicial, sob pena de devolução da missiva. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. SORRISO, 4 de fevereiro de 2020. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000482-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER DZIRBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI TALHETTI SCHORR (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

SILAS MARCELINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

HILARIO SCHORR (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERIDO)

COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

OSMAR LUIZ CAYE (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000482-27.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: ELDER DZIRBA REQUERIDO: SPERAFICO 

AGROINDUSTRIAL LTDA., COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA, SILAS 

MARCELINO DOS SANTOS DENUNCIAÇÃO À LIDE: HILARIO SCHORR, 

LUCI TALHETTI SCHORR, OSMAR LUIZ CAYE Vistos etc., INTIME a parte 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o comprovante de 

pagamento das custas e taxas processuais, conforme determina o artigo 

389, § 1°, da CNGC-Judicial, sob pena de devolução da missiva. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS SORRISO, 4 de fevereiro de 2020. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003506-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ZUCCA RIBEIRO (REQUERENTE)

FELLIPE ANTONIO ZUCCA RIBEIRO (REQUERENTE)

LAURIZETE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE SOUZA ZUCCA RIBEIRO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1003506-05.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, 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, 5 de fevereiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002989-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARDO VARGAS LOZADA (REU)

 

1002989-97.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, 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, 5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000933-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

1000933-91.2016.8.11.0040 Certidão Audiência Certifico e dou fé que 

designo o dia 18/05/2020, às 15:20 hrs, para a realização da audiência no 

Cejusc.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1001378-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (REQUERIDO)

 

1001378-12.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, 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 DEVERÁ SER PAGO JUNTO À COMARCA DE 

SINOP/MT. Sorriso/MT, 5 de fevereiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002991-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER JOSE CARBULONI NUNES (REU)

 

1002991-67.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, 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 
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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, 5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002826-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES (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:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002826-83.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROBERTO ANTUNES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., Trata-se de 

Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte 

requerida. Foi apresentada contestação. A parte autora impugnou a 

contestação (id. 14818384). É O RELATÓRIO. PASSO A SANEAR O FEITO. 

De início, restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade 

da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve 

ser afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de 

agir, uma vez que é plenamente possível por meio da ação proposta, a 

parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa. Por fim, entendo que não assiste razão à parte requerida 

no que tange às preliminares de ausência de laudo do IML e invalidade do 

Boletim de Ocorrência juntado ao feito. Ora, a apresentação de laudo do 

IML não é requisito para a instrução da inicial, sendo certo que a invalidez 

permanente e as dimensões das lesões serão objeto de perícia médica. Da 

mesma forma, o Boletim de Ocorrência não é documento indispensável 

para a comprovação do nexo causal entre o acidente de trânsito e as 

lesões sofridas pela vítima. Neste sentido, vejamos: "APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES 

SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência se presentes outros elementos nos autos que comprovem o 

nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima. 

2. Não configura litigância de má-fé quando a parte apenas se vale de 

recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado" 

(TJMT, Ap 35852/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017). Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA 

CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do 

NCPC, através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão 

também apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, 

conclusos para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002826-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES (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:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1002826-83.2017.8.11.0040 Certidão Audiência Certifico e dou fé que 

designo o dia 18/05/2020, às 16:00 hrs, para a realização da perícia no 

Fórum da Comarca de Sorriso/MT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007505-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. L. (AUTOR(A))

ALESSANDRA MONTEIRO LEITE COSTA (AUTOR(A))

RICARDO COSTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1007505-58.2019.8.11.0040 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora para impugnar 

a contestação, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000863-74.2016.8.11.0040

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))

 

Processo nº: 1000863-74.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002057-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA GUIMARAES (AUTOR(A))
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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))

 

Processo nº: 1002057-12.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007524-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZEIA DE PAULA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

1007524-98.2018.8.11.0040 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 DEVERÁ SER RECOLHIDO TENDO COMO BASE A 

COMARCA DE CUIABÁ/MT. Sorriso/MT, 5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006110-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GONCALVES OAB - PR75707 (ADVOGADO(A))

FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA OAB - PR64774 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006110-31.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ROSENILDA APARECIDA DE SOUSA EXECUTADO: GERSON ANDRIGHETTI 

Vistos etc., Em que pese o teor da decisão proferida ao id. 28881399, 

cumpre consignar que esta não levou em consideração o recém juntado 

comprovante pela parte autora, o qual demonstra que a referida dívida 

alimentar ainda não foi quitada. Conforme documento acostado pela 

requerente ao id. 28879539, observa-se que o número da conta utilizada 

para realização do depósito não condiz com o número da conta da 

representante dos requerentes. Desta feita, REVOGO a decisão proferida 

ao id. 28881399, mantendo a prisão civil do executado GERSON 

ANDRIGHETTI tal como foi lançada, até que este comprove a quitação do 

débito alimentar, utilizando-se, para tanto, da conta bancária correta 

informada ao id. 28879539. Comprovada a quitação por parte do 

executado e após a manifestação da parte autora, EXPEÇA-SE alvará de 

soltura em favor do requerido GERSON ANDRIGHETTI, devendo ser 

colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso. CIÊNCIA ao Ministério Público e à autoridade Policial. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002672-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PAGNAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WALTER (REU)

JESSICA VASCONCELOS KALENINSKI (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que o aviso de recebimento da carta citatória foi 

assinado por outra pessoa (IDs 24788711, 24788862), não tendo os 

executados apresentado qualquer manifestação nos autos e/ou 

ingressado com embargos à execução, entendo que não há como se 

presumir sua citação válida. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.É pacífico na doutrina e 

na jurisprudência que, na citação pelo correio com aviso de recebimento, 

exige-se seja a entrega feita, contra recibo, pessoalmente ao citando ou a 

quem tenha poderes para receber a citação em seu nome. Não há, 

portanto, como se presumir a citação válida do agravante na execução 

fiscal, pois o aviso de recebimento da carta citatória foi assinado por outra 

pessoa e não houve qualquer manifestação nos autos, vindo a apresentar 

a impugnação somente depois da penhora via BACEN-JUD” (TJMT, N.U 

0013614-70.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, 

Publicado no DJE 02/05/2016) – destaquei. Por todo exposto, INTIME-SE a 

parte exequente para dar andamento ao feito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

exequente para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dar o efetivo andamento 

ao feito, sob pena de extinção da ação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÁS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006110-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GONCALVES OAB - PR75707 (ADVOGADO(A))

FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA OAB - PR64774 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista os documentos juntados aos 

autos pelo Executado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103352 Nr: 6360-91.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CLEUDE DA SILVA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 
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SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Código nº 103352

Vistos etc.

 Cuida-se de ação sob o rito comum, proposta por Rosa Cleude da 

Conceição, em face de Valdemir Marchioro e Dirceu Quintino, todos 

qualificados nos autos.

A inicial foi recebida às fls.125.

O requerido Dirceu Quintino foi citado às fls.128.

Às fls. 158, homologou-se a desistência em relação ao requerido Valdeir 

Marchioro.

Às fls. 159, certificou-se o decurso do prazo para apresentação de 

contestação ao requerido Dirceu Quintino.

Às fls. 164 determinou-se a realização de perícia médica.

Às fls. 169º requerido pugnou pela reabertura do prazo para contestação.

Às fls.173 a requerente impugnou o pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifica-se que não houve a realização de audiência de 

conciliação, caso em que o prazo para apresentar resposta, correrá da 

data da intimação da decisão que homologar a desistência, nos termos do 

art. 335, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

(...)

§ 2o Quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso II, havendo 

litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda 

não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão 

que homologar a desistência.

Assim, tendo a autora desistido da ação em relação a um dos requeridos, 

a fluência do prazo contestatório em relação aos demais, fica 

condicionada á intimação da decisão que homologou a desistência.

 No presente caso, não há de se falar em revelia, eis que o requerido, 

embora devidamente citado, não fora intimado do deferimento da 

desistência do autor quanto ao outro réu, ocasião em que iniciar-se-ia o 

prazo para contestação.

Pelo exposto, DEFIRO o pleito de fls. 169/172, pelo que INTIMI-SE o 

requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 (quine) dias.

Após, intime-se a requerente, para querendo, impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso/MT,03 de maio de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93286 Nr: 4823-94.2012.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA REGINA LAND FACHINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAUAN FIORIN 

GEBIN, para devolução dos autos nº 4823-94.2012.811.0040, Protocolo 

93286, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29752 Nr: 4179-98.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL EMBRACON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, não foi possível a pesquisa do valor médio de 

mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE dos automóveis conforme extrato do 

RENAJUD 142/143 dada a falta de informações, motivo pelo qual INTIMO a 

parte autora para que recolha a diligência do oficial de justiça, no sítio do 

TJMT, comprovando nos autos o pagamento, para a avaliação in loco.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27742 Nr: 2271-06.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA FERREIRA LUDWIG - 

OAB:97.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING JUNIOR - 

OAB:20.865

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101874 Nr: 4787-18.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL PASIEVITCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETIL IND.E COM.DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS E PRE-MOLDADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102496 Nr: 5424-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO JOEL KISSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZORDAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737-O/MT, JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:24195/A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103352 Nr: 6360-91.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CLEUDE DA SILVA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58414 Nr: 1862-54.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLL, JAFDR, ALFDR, FL, MSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84480 Nr: 3727-78.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO KAVA - 

OAB:32308/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, acerca 

dovalor depositado, R$ 9.670,67, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86237 Nr: 5659-04.2011.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA YONE HOFFMANN, HAROLDO 

HOFFMANN, CARLOS FRANCISCO LUZ, GENESIO DA SILVA 

CARGNELUTTI, NADIR PIVA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito,tendo em vista o decurso do prazo para 

cumprimento do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209974 Nr: 3557-28.2019.811.0040

 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: TCDSPDS, PWDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140624 Nr: 10909-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109007 Nr: 1439-55.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EDSON PEREIRA DOS SANTOS, SILVONEI 

RODRIGUES DE MATOS

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

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:20.355-B/MT, OLIVIA ZUCATO JULIANI ALVES ATHAYDE - 

OAB:20.553/MT, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858-A, SILVIA BEATRIZ 

LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10819-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110843 Nr: 2991-55.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ADRIANE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRA DE BRITO JACOBINA, SOLANGE REIS 

ARRUDA, CLAUDIO MARQUES DA SILVA, JURANDIR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

SÁFADI - OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 
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art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115220 Nr: 6520-82.2014.811.0040

 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: EDNA LUCIA FRASSON CEZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO GOMES DA SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SOTIER WOLFF - 

OAB:16847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15.882-MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116355 Nr: 7368-69.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES HELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO GOMES DA SILVA - ESPÓLIO, 

MEIRE COELHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3140 Nr: 325-77.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO, JOSÉ 

AROLDO DANIEL, MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Certifico e dou fé que, não foi possível o cumprimento do primeiro 

parágrafo da decisão de fls.170, tendo em vista o teor da informação dada 

no petitório de fls.168, item 02, em que não endereço dos executados para 

intimação., motivo pelo qual, impulsiono os autos, intimando a parte autora 

para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672 Nr: 302-97.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES BERTOLO, ALVIRIO MARCHIORO, 

SANTO BIELESKI

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

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para que traga aos autos 

a matrícula atualizada do bem, objeto de penhora conforme determinação 

de fls.144, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30680 Nr: 5102-27.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SAN REMO LTDA - ME, 

ROGERIO CLAUDIO SCHOYNASKY, ZILINDA RODRIGUES SCHOYNASKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38993 Nr: 1859-07.2007.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANDRA BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR ILÁRIO BAUMGARDT - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41336 Nr: 4155-02.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SERVIO TULIO DE 

CARVALHO, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO CARLOS MARONEZZI, GLEICE 

MATOS MARONEZZI, EDSON MARCOS MELOZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, THOMAS 

GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
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pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43670 Nr: 623-83.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO PONCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, não foi possível a pesquisa do valor médio de 

mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE dos automóveis conforme extrato do 

RENAJUD 95 dada a falta de informações, motivo pelo qual INTIMO a parte 

autora para que recolha a diligência do oficial de justiça, no sítio do TJMT, 

comprovando nos autos o pagamento, para a avaliação in loco.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131907 Nr: 6314-34.2015.811.0040

 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: PRISCILA RODRIGUES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM - LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

20.041-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TAM - LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ: 

02012862000160. 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$ 653,85 (Seiscentos e cinquenta e tres reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004912-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NERVO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO com pedido de efeito 

suspensivo, oposto por GILBERTO NERVO em face do AGRO INDUSTRIA 

TELES PIRES LTDA. Ao ID 25842514, foi determinada a intimação do 

embargante para comprovarem nos autos, os pressupostos da gratuidade 

da justiça, sob pena de indeferimento. A parte embargante juntou aos 

autos: declaração do imposto de renda (ID 26799724, ID 26799729); 

extrato de conta corrente (ID 26799725, ID 26799726); certificado de 

registro e licenciamento de 2 veículos: Toyota/Corolla e Fiat/Strada 

Adventure (ID 26800615). Todavia, inobstante a negativa do embargante, 

verifico que não comprovou nos autos que faz jus ao beneficio da 

gratuidade da justiça, uma vez que, em que pese o extrato de conta 

corrente (ID 29799725) demonstrar negativo, a declaração de imposto de 

renda confronta tal documento, pois o embargante possui bens 

móveis/imóveis de sua propriedade em valores vultosos (ID 26799724). 

Ademais, infere-se que o embargante é “produtor rural”, o que, 

presumindo-se, em tese que, possui renda da atividade agrícola. Os 

presentes embargos tem por objeto o valor de R$ 940.800,00 oriundo dos 

contratos de arrendamento rural, discutidos nos autos da execução, os 

quais não foi, em tese, adimplidos pelo embargante, vislumbrando-se por 

este número, não se tratar de pequeno produtor rural. Com efeito, é 

preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de Instrumento nº 

1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela tem por 

escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de 

acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que 

percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua 

família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil do embargante. Portanto, 

INDEFIRO a concessão do benefício de justiça gratuita a parte embargante. 

De outra banda, primando o acesso à justiça, DEFIRO o parcelamento das 

custas, na forma do art. 98, § 6º, do CPC, c.c. art. 468, §§ 6º, 7º e 8º, da 

CNGC-TJMT, em até 06 (seis) parcelas fixas, mediante a emissão de guias 

com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente 

que o inadimplemento de quaisquer das parcelas importará no 

indeferimento da petição inicial. Na hipótese de parcelamento, 

ENCAMINHE-SE cópia desta decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT, (dca@tjmt.jus.br), para acompanhamento e 

controle, conforme Ofício Circular 04/2018/GAB/J-Aux. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1000665-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NERVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1000665-32.2019.8.11.0040 Vistos, etc. No ID 27249894, a parte 

exequente pugnou pela conversão da presente execução de entrega de 

coisa incerta para execução por quantia certa do montante atualizado de 

R$ 2.244.660,00. Sendo assim, tendo em vista que o produto não foi 

encontrado pelo Oficial de Justiça (ID 26293257), DEFIRO o pedido da 

parte exequente e converto o rito processual para EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA, na forma da planilha de débito indicado. Nesta toada, 

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de sues advogados constituídos, 

para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, efetue o pagamento do débito, 

sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para satisfação da 

dívida. 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 

CPC). A penhora 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 (829, § 2º CPC). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 
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comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). 

CUMPRA-SE, expedido o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000403-48.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. T. E. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que se manifeste sobre a certidão 

do oficial de justiça requerendo o que entender de direito, bem como 

efetuar o depósito do complemento da diligência do oficial de justiça 

ID.28775536 . Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005348-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 

S O R R I S O  T E R M O  D E  A U D I Ê N C I A  P r o c e s s o  n º : 

1005348-15.2019.8.11.0040 Data: 24/01/2020 Início: 13h30min Local: Sala 

de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 13h30min Ato Processual 

Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Requerente: Lucas Alves da Silva Requerido(a): Ministério Público: Maisa 

Fidelis Gonçalves Pyrâmides OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência presidida 

pela MM. Juíza de Direito Dr.ª Daiene Vaz Carvalho Goulart constatou-se a 

ausência das partes, a presença da Defensora Pública Dr.ª Luciana 

Decesaro Galeazzi e da Promotora de Justiça Dr.ª Maisa Fidelis Gonçalves 

Pyrâmides. DELIBERAÇÃO: Após deliberação das Partes, a MM. Juíza 

proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc., Considerando a petição de id. 

n.°: 28201484, bem como a informação oral da genitora do requerido de 

que o mesmo encontra-se me lugar incerto e não sabido REDESIGNO a 

presente oralidade para o dia 25 DE JUNHO DE 2020 ÀS 14H00MIN 

permanecendo inalteradas as demais determinações. Cumpra-se” Nada 

mais havendo a constar, a MM. Juíza determinou que às 13h30min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Bruno Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, 

digitei o presente termo. Sorriso-MT, 24 de Janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza De Direito Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides 

Promotora de Justiça

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001883-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EMBARGANTE)

ALEXANDRE PIZZOLATO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

Juntada de Malote Digital comunicando decisão ref. AI 

1001092-18.2020.8.11.0000 Ação de Embargos à Execução nº 

1001883-32.2018.8.11.0040.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 122765 Nr: 1067-72.2015.811.0040

 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: EULAR PEDRO FRARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEVALDO (ROSIVALDO) DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS, LUCIANO DOS SANTOS, JOÃO CLÓVIS MORAES, OSVALDO 

EUGENIO, ASSOCIAÇÃO DENOMINADA FILHOS DA TERRA, FERNANDO 

PEREIRA DE OLIVEIRA, CELIO MENDES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO DOS 

ANJOS FERREIRA DO NASCIMENTO, IDOMAR (IDEMAR) SAURESSING, 

ANDREIA DA SILVA GOMES, ADÃO FELIPE SAUERESSIG EUGENIO, 

MARICLEI FAGUNDES DA SILVA, JULIO CEZAR KERTE, JOAREZ ANDRÉ 

GOMES, ROSA MARIA NOGUEIRA, MILTON VIEIRA DA COSTA, JARDEL 

MACHADO DA COSTA, JULIO G. MATOS, ANTONIO F. V. D COSTA, 

DIEGO ANDRÉ DOS REIS GOMES, GALTEMBERQUE OLIVEIRA CHAGAS, 

SAMARA OLIVEIRA CHAGAS, ANTONIO BITENCUR, VANDILEI 

APARECIDO SOARES, VALTER APARECIDO SOARES, CELIO ALVES, 

GEANE MIGUEL MONTEIRO, OTAVIO MILIO, JOCIMAR SALONE PENA, 

FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONCEIÇÃO APARECIDA BASSANI 

COSTA, VALDOMIRO BASSANI COSTA NETO, LINDOMAR FEITOSA 

ARAÚJO, VALMIR DE OLIVEIRA SOTEL, JOAQUIM DE FRANÇA, DORVIL 

RODRIGUES, NELSON BASSANI COSTA, JOSE BENEDITO BASSANI 

COSTA, PEDRO BASSANI, JULIA DE OLIVEIRA SOUSA, MARCIA SIABRA, 

EDIMARA OLIVEIRA MIRANDA, JOICE C. MORAES, ISRAEL DE OLIVEIRA 

GALVÃO, DORALICE DOS SANTOS BRITES, IRISMAR AGUIAR, JOÃO 

LIMA COSTA, MARIA TEREZINHA DE AGUIAR, RAIMUNDO N. COSTA, 

PAULO DA SILVA COSTA, MARCIO CUSTINO, REVELINO SILVA VIEIRA, 

RITA AZEVEDO, NILSON RODRIGUES, MARIA DA GRAÇA AGUIAR, 

EDILANE BASSANI, SEBASTIÃO E. DA SILVA, JANICLEI, PATRICK 

BAPTISTA DA SILVA, ANTONIO F. DA SILVA, MANOEL MELLO, JOSIMAR 

BACK, VILSON SEGAL DOS SANTOS, EDSON CARLOS BASSANI, 

VALDIR APARECIDO SOARES, RONIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCIA 

ELISA DOS SANTOS BORGES, ELTON DOS SANTOS DE PAULA, 

ROSILENE SCHNAIDER, Juliano Heckler Osorio, VERA LUCI SCHMIDEER, 

THAIS CRISTINA MOURA, EVA BATISTA, ROMILDO BATISTA, JOREZ 

FERNANDES DE MELO, JOSE ROMILDO PIEDADE, RAIANE DOS SANTOS, 

CARLOS ANDRE, DIEGO MARQUESINE, DIOMAR MARQUECHESINE, 

DIOMAR, CLEMILSON BATISTA, BENEDITO ARAUJO, RAFAEL S. EUBENIO, 

ANTONIO LUCINDO BEZERRA DA SILVA, ITACIR PIRES, MANOEL 

F.P.FLHO, ELDA ALDO P. MENDES, VILSON DE AGUIAR, JOSE MARIA DE 

PAULA, VERONILDO RODRIGUES, ROSIMILSON CARDOSO, EVANDO 

GARANHOTO, VALMOR DA SILVA, JOSE AGNALDO, VANTAIR SOARES, 

FRANCISCO P. A. CARVALHO, JAQUELINE DIAS, REGINALDO QUEIROZ, 

ISMAEL . FERNANDES, AGMOM DA SILVA WARLINE, APARECIDO 

FERNANDES UNIOR, RODRIGO OFIC, KLEITON BATISTA DE ARAUJO, 

ODAIR, JOCI ARACI, PAULO A. BARROS, LEONILDA V.GOMES, JOSE 

APARECIDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:7094-A

 Vistos etc.

Eular Pedro Frare ajuizou a presente Ação de Reintegração de Posse em 

desfavor de Rosevaldo de Tal, Luciano de Tal e outros, asseverando em 

apertada síntese que:

O autor adquiriu um imóvel de 1.400 há, sendo que desse total explora 

atividade agrícola com plantio de grãos em 590 há, denominado Fazenda 

VAVI/FRARE, conforme contrato de compra e venda anexo a inicial.

Disse que desde a aquisição do imóvel, sempre manteve a posse mansa e 

pacífica do mesmo, fazendo a abertura da área, bem como tornando-o 

produtivo.
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Segue dizendo que na safra do ano 2014/2015, após efetuar a colheita de 

aproximadamente 80ha, os requeridos invadiram essa parte do imóvel e, 

naquela oportunidade, estavam impedindo que os funcionários do autor 

realizasse o plantio da próxima cultura ( safrinha milho/milheto).

Por essas razões de fato e as de direito descritas na inicial, o autor 

requereu liminarmente sua reintegração na parte do imóvel esbulhada e, 

no mérito, pela confirmação da medida.

A inicial veio acompanhada de documentos diversos, fls. 12/112.

Após realizada a constatação determinada (fls. 122/131), deferiu-se a 

liminar vindicada para reintegrar a parte autora na posse do imóvel 

conforme postulado na inicial, fls. 132/134.

A Associação Filhos da Terra, representada por seu Presidente Sebastião 

dos Anjos Ferreira do Nascimento, Rosevaldo de Oliveira Santos e 

Luciano dos Santos apresentaram contestação e documentos, que podem 

ser vistos às fls. 152/217. Em seguida, requereu a remessa dos autos à 

Vara competente, por se tratar de conflito agrário, fls. 218/227.

Foi proferida a decisão saneadora de fls. 232/235.

No curso do processo, os autos foram remetidos à à 1ª Vara da Justiça 

Federal da Seção Judiciária de Sinop, todavia, posteriormente àquele Juízo 

reconheceu sua incompetência restituindo os autos À Justiça Estadual.

O processo tramitou em seus regulares termos, até que, diante do 

julgamento da Ação Declaratória de código nº 8472 promovida por Edsel 

M. G. Cinciarullo em face de Eular Frare foi consolidada a posse e 

propriedade do bem em favor da primeira, por sentença transitada em 

julgado, conforme cópia juntada às fls. 195/208. Em virtude disso, Eular 

Pedro Frare e sua esposa foram intimados a entregar à posse à Edsel M. 

G. Cinciarullo e assim o fizeram.

É o breve relato. Decido.

Deflui-se do breve relatório acima que no decorrer da presente demanda 

houve a perda da posse pelos autores em decorrência de sentença 

judicial transitada em julgado proferida nos autos de código nº 8472 

promovida por Edsel M. G. Cinciarullo em face de Eular Frare.

Portanto, estamos diante de caso típico de sucessão processual, que é a 

substituição da parte, em razão da modificação da titularidade do direito 

material afirmado em juízo.

 Pelo exposto, suspendo o curso da presente ação e determino a 

intimação de Edsel M. G. Cinciarullo para querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias, habilitar—se no polo ativo da presente ação. Decorrido o prazo sem 

manifestação, conclusos os autos para prolação de sentença.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156874 Nr: 7457-24.2016.811.0040

 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: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER 

ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 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’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 166935 Nr: 1600-60.2017.811.0040

 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: SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538/A, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O

 Código: 166935

Vistos etc.,

Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual passo 

ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do CPC. As partes 

litigantes são legítimas, não havendo irregularidades e/ou nulidades 

procedimentais a serem corrigidas.

Conseguinte, considerando que a preliminar de ilegitimidade ativa aventada 

na contestação se confunde com o mérito, DECLARO O FEITO SANEADO.

Fixo como pontos controvertidos a: 1) comprovação de supostos vícios 

e/ou simulação presentes nos contratos de compra e venda objetos da 

lide.

DEFIRO a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes.

Para tanto, designo audiência instrução e julgamento para o dia 04 de 

junho de 2020, às 15h00min.

Consigno que, deverão as partes depositar o rol em cartório, no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como informar sobre o uso das prerrogativas do § 

2º do artigo 455, CPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses previstas no §4º, do mesmo 

dispositivo.

Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus patronos, 

intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, constando do mandado que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sorriso/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 8472 Nr: 329-12.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, JOÃO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139.854/SP, SONIA DE 

AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:93377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Vistos etc.

 Cuida-se de pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proferida às fls. 

2444/249 e confirmada em sede de recurso, fls. 335/346), consoante 

petição de fls. 558/560.

 Decisão inicial deflagrando o cumprimento de sentença nos autos cód. 

8472 no tocante aos honorários de sucumbência.

 Ao impugnar o cumprimento de sentença, Eular Pedro Frare e esposa 

requerem a juntada da guia de recolhimento do valor devido a título de 

honorários sucumbenciais, bem como informam que a posse da área está 

sendo exercida pelo Sr. Clóvis Krzyzanskim, bem como pelo Movimento 

dos Sem Terra, fls. 661/664.

 A decisão de fls. 783 e ss determinou a expedição de mandado de 

imissão na posse na porção ocupada por Clovis KRZYZANSKI, a 

intimação da parte sucumbente para realizar o pagamento do valor devido 

e, por fim, indeferiu o pedido de ingresso na lide formulado pela terceira 

Maristella Lagemann Fedrizzi.

 Alvará de liberação dos honorários sucumbenciais devidos à Silas do 

Nascimento Filho, fl. 883.

 Almino Afonso Fernandes e Silas do Nascimento Filho peticionam nos 

autos requerendo sejam resguardados os direitos creditórios advindos da 

prestação de serviço advocatício nos presentes autos em favor de Edsel 

Maria Gallacci Cianciarullo, fls. 919/935.
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 Decisão sobre os pedidos pendentes, fls. 938/940.

 Ré/Reconvinte Edsel Maria GAllacci Cianciarullo requer a juntada do 

comprovante de pagamento dos honorários sucumbenciais devidos aos 

Patronos dos autores/reconvindos, fls. 948/949, o qual foi levantado pela 

alvará de fl. 955.

 A decisão de fls. 965/967 deferiu o pedido formulado pela 

requerida/exequente determinando a imediata desocupação dos 560 

hectares do imóvel matriculado sob nº 12.004 do CRI de Rosário Oeste, 

cumprida conforme auto de desocupação e reintegração de posse de fls. 

1045 e ss.

 Exequente/Requer ida/Reconv in te  requer  in t imação dos 

Executados/Requerentes/Reconvindos para efetuar o pagamento das 

despesas relativas ao cumprimento da reintegração de posse do restante 

da área objeto do litígio, fls. 1096 e ss.

 Empós, requer também a expedição de mandado de imissão na posse 

para reintegração na área com intimação das pessoas relacionadas na 

petição de fls. 1149/1150.

 Fabricio Krzyzanski e Rafael Krzyzabski, Leonardo Zanchetta e Aline 

Reis de Araújo Silva, Venilda Fetter, Ananias Barros e sua esposa Marcia 

Hahn Barros, Marcos Hahn, Moacir Hahn, Elson da Silva Vieira e Suzana 

Cristina Pagnan Vieira, Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi 

apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, fls. 1176 e ss, 

1203 e ss, 1218 e ss, 1233 e ss, 1248 e ss.

 As impugnações acima foram rejeitadas liminarmente, tendo não ocasião 

o MM Juiz de Direito competente apontado que a questão debatida pelos 

impugnantes já foi objeto dos embargos de terceiro em apenso, sendo 

certo que o TJMT cassou os efeitos da decisão que determinou a 

suspensão do trâmite da ação principal, fls. 1266.

 Parte noticia que remanesce a desocupação da área ocupada por 

Ananias Barros e Rafael Kryzansky, os quais se negam a desocupar 

voluntariamente, fls. 1269/1271, questão enfrentada pela decisão de fl. 

1272.

 A exequente novamente requer a intimação dos devedores para 

pagamento das despesas com a reintegração de posse da área, fls. 1280.

 Eular Pedro Frare e sua esposa manifesta-se quanto ao valor dos 

honorários sucumbenciais devidos, bem como sobre o pedido da parte 

adversa para depositar o valor relativo às despesas com o cumprimento 

da reintegração de posse, fls. 1428/1434.

 A exequente peticiona indicando já ter efetuado o depósito judicial dos 

honorários sucumbenciais e, alegando estar a parte adversa demandando 

por dívida já paga, requer a aplicação do disposto no art. 940 do CC, fls. 

1437/1441.

 Decisão de fls. 1442/1442verso deliberou sobre o pagamento das 

despesas com a reintegração de posse, bem como determinou a intimação 

do interessado para manifestar-se sobre o depósito dos honorários 

sucumbenciais.

 Exequente apresenta embargos de declaração quanto a decisão acima, 

fls. 1444/1445.

 Procuradores dos Executados/Requerentes/Reconvindos sucumbenciais 

manifestam-se sobre o pedido anterior de execução dos honorários, fls. 

14146/1447.

 Declaração de suspeição pela MMa. Juíza que jurisdiciona a 3ª Vara e 

também a 2ª Vara Cíveis desta Comarca, fls. 1455.

 Contrarrazões aos Embargos, fls. 1446/1449.

 É o breve relato. Decido.

 De pronto, determino à Secretaria que proceda a revisão da 

autuação/juntadas dos presentes autos, eis que ao manuseá-lo este Juízo 

constatou a existência de inúmeras folhas soltas, de tudo certificando-se 

no processo.

 Deverá ainda cumprir a ordem anterior de desentranhamendo das 

impugnações de fls. 1176/1262.

 Relativamente aos honorários sucumbenciais dos Patronos de Eular Pedro 

Frare e Claudeve Frare, já tendo havido o depósito voluntário nos autos, 

caso ainda não levantado, determino que se expeça-se o competente 

alvará judicial em favor dos Patronos/Credores.

 Outrossim, indefiro o pedido formulado pela Exequente para aplicação do 

disposto no art. 940 do CC (“ 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.”), já que, dado o volume e a 

complexidade do processo e seus apensos, não está evidenciada má-fé 

por parte dos Advogados dos executados ao postular o cumprimento de 

sentença relativamente aos honorários sucumbenciais.

 Sem prejuízo do acima determinado, intimem-se os Procuradores de 

ambas as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informaram eventual 

saldo remanescente relativamente aos honorários, anotando que o 

decurso do prazo sem manifestação importará em extinção do presente 

cumprimento de sentença.

 No mesmo prazo acima, deverá a exequente informar se efetivamente 

alcançada a completa imissão na posse na área, visto que em ocasião 

pretérita noticiou nos autos que remanescia a desocupação da área 

ocupada por Ananias Barros e Rafael Kryzansky.

 Por fim, passo ao exame dos Embargos de Declaração apresentados por 

Edsel Maria Galacci Cianciarullo em relação à decisão de fls. 

1442/1442verso, contrarrazoado às fls. 1446/1449.

 Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: 

““Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. ...”

 Subsumindo os argumentos apresentados pela Embargante às hipótese 

legais insculpidas no art. 1022 do CPC, resta inequívoco que os embargos 

manejados objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da 

decisão proferida.

 Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário, a decisão proferida a 

partir da análise dos embargos de declaração somente pode modificar o 

conteúdo de um julgado, quando isso for conseqüência da correção do 

ato, o que, não é o caso dos autos, já que, ao contrário do que afirma a 

embargante, embora concisa e objetiva, não se vislumbra a omissão 

apontada.

 Sobre a hipótese em voga, já se pronunciou o E. TJMT: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - 

INEXISTÊNCIA - PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC - AUSÊNCIA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. "1. Os embargos de declaração, conforme 

dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no 

julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão." 

(EDcl no MS 21.315/DF). "A contradição que justifica o manejo dos 

embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, isto é, aquela que 

revele discrepância entre disposições internas da decisão impugnada. O 

recurso, intentado com esse fundamento, não é adequado para veicular 

pretensão de ajuste do provimento jurisdicional com o entendimento da 

parte acerca de determinada matéria. Em síntese, contradição externa ao 

julgado não enseja oposição de embargos declaratórios. Precedentes." 

(EDcl no AgRg no AREsp 1008359/RJ).”(ED 48042/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). Aliás, mais 

recentemente pronunciou-se no mesmo sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO 

DE INADEQUAÇÃO TÉCNICA NA UNIDADE CONSUMIDORA - SUSPENSÃO 

DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE 

DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – CONDUTA ABUSIVA - DANO 

MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO 

- OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. A conduta 

da requerida, ao não disponibilizar à autora prazo adequado para a 

execução das reformas necessárias na unidade consumidora antes de 

suspender o fornecimento de energia, configura ato ilícito passível de 

reparação, máxime se não demonstrado risco iminente de danos a 

pessoas ou bens. Os declaratórios não constituem meio adequado para 

sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa 

modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos 

no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. 

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, 

necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão 

presente no acórdão recorrido.” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, 

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)

 Sendo assim, não se pode admitir os presentes embargos com objetivos 

infringentes, pois, a alteração da decisão proferida somente poderia 
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ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios previstos no 

dispositivo legal supracitado.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.

EXECUÇÃO. PENHORA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU 

ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 

489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA 

DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRECLUSÃO. REVISÃO. 

PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE 

INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do 

CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm 

nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de 

inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a 

decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo 

integralmente a controvérsia 5. A alteração das conclusões do acórdão 

recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o 

que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

6. Em virtude do não provimento do presente recurso, e sendo 

evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso a 

multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o 

valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro 

recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 

5º daquele artigo de lei.

7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1319015/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)

 Nessa esteira, não havendo qualquer vício a ser sanado em relação à 

decisão embargada, os embargos deve ser rejeitados, até porque não se 

prestam ao reexame da questão decidida.

 Pelo exposto, recebo, todavia, deixo de dar provimento aos embargos de 

declaração apresentados pela petição de fls. 1444/1445, mantendo a 

decisão atacada nos exatos termos em que proferida.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1533 Nr: 832-04.1998.811.0040

 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): SANTINI & SANTINI LTDA - ME, VALMOR JOÃO 

SANTINI, JERSON LUIZ SANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAUAN FIORIN 

GEBIN, para devolução dos autos nº 832-04.1998.811.0040, Protocolo 

1533, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130939 Nr: 5840-63.2015.811.0040

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, JOÃO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139.854/SP, SONIA DE 

AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA DE AZEVEDO 

GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Vistos etc.

 Cuida-se de Liquidação de Sentença requerida por Edsel Maria Galacci 

Cianciarulo em desfavor de Eular Pedro Frare e Claudete Frare, 

relativamente ao julgamento da Reconvenção (JULGO PROCEDENTE os 

pedidos insertos na reconvenção, extinguindo-a com resolução do mérito, 

fincado no disposto no art. 269, inciso I, do Código de Processo civil, para 

oi fim de declarar rescindida a relação jurídica celebrada entre as partes, 

bem como para determinar que as perdas e danos consequentes da 

extinção contratual sejam apuradas em sede de liquidação de sentença, 

no que se inclui o prejuízo decorrente do tempo pelo qual a reconvinte 

ficou privada da posse da coisa negociada em razão do ajuste em 

questão, o que deverá ser compensado com os valores adimplidos 

contratualmente pelos reconvindos e das benfeitorias úteis e necessárias 

por eles eventualmente agregadas ao imóvel em tela e, sem prejuízo da 

imediata reintegração da reconvinte na posse do imóvel litigioso”).

 Decisão inicial pela qual foram nomeados dois Peritos – Engenheiro 

Agrônomo Alencar CElla e Perito Contábil Gerson Fanaia Pereira, fls. 

32/33.

 Perito Contador requereu a juntada do Laudo Pericial, fls. 195/206.

 Perito Engenheiro Agrônomo requer o depósito do laudo pericial, bem 

como o levantamento do saldo remanescente aos seus honorários, fls. 

250428.

 Laudo firmado pelos Assistentes Técnicos Carços Benito Martins Spadoni 

e Alcides José Ficagna, fls. 431/477.

 Exequente Edsel Maria Gallacci Cianciarulo manifestam-se sobre os 

laudos periciais juntados, fls. 478 e ss.

 Laudo apresentado pelo Assistente Técnico Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães, fls. 539/592.

 Executados Eular Pedro Frare e Claudete Frare impugnam os laudos 

periciais, consoante razões expostas na petição de fls. 594/605.

 É o breve relato. Decido.

 De pronto, determino a intimação dos executados para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuarem o depósito judicial do saldo remanescente relativo 

aos honorários de ambos os Peritos nomeados nos autos, visto que o 

percentual de 50% já foi depositado pela exequente.

 Caso ainda não tenha sido liberado, autorizo a expedição de alvará 

judicial para liberação de 50% dos honorários periciais devidos ao Perito 

Contábil, uma vez que, ao que consta dos autos somente houve liberação 

de 50% dos honorários periciais do Perito Engenheiro Agrimensor.

 A despeito da ordem de depósito do saldo remanescente constante do 

primeiro parágrafo acima, urge destacar que o saldo remanescente devido 

aos Peritos somente poderá ser levantada após a homologação dos 

laudos apresentados.

 Sem prejuízo do acima determinado, intimem-se os Peritos Judiciais 

(Contador e Engenheiro Agrônomo) para manifestarem-se sobre os 

contrapontos feitos pelos Assistentes Técnicos, bem como pelas próprias 

partes litigantes em sede de impugnação, sendo que para tanto fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias para cada qual dos Peritos, visto tratar-se de 

processo físico e perícia complexa.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96529 Nr: 8492-58.2012.811.0040

 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: LUIZ MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO MANFIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884, LEILA MARIA DE 

ALMEIDA - OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREIA CRISTIANE 
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HECK LAZARINI FAXO, para devolução dos autos nº 

8492-58.2012.811.0040, Protocolo 96529, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000485-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000485-79.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

CICERA DA SILVA NUNES REQUERIDO: SORRISO EMPREENDIMENTO 

IMOBILIARIO LTDA Vistos etc., Trata-se de ação de rescisão contratual, 

com pedido de tutela antecipada e restituição das parcelas pagas ajuizada 

por CICERA DA SILVA NUNES em face de SORRISO EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO LTDA, ambos qualificados nos autos. Alega, em apertada 

síntese, que celebrou contrato particular de promessa de compra e venda 

com a empresa requerida em 02/07/2018, tendo como objeto o bem imóvel 

localizado na Quadra nº 15, Lote nº 241, Loteamento Reserva Jardim, na 

cidade de Sorriso/MT, registrado na matrícula n.º 49.872 perante o CRI 

local, contrato n.º 351/2018, 32098conforme ID n.º 28601528. Aduz que o 

pagamento restou pactuado em uma parcela de entrada à vista, mais duas 

parcelas com valores distintos e outras 180 (cento e oitenta) prestações 

mensais sucessivas, com reajuste anual pelo IGP-M mais juros 

compensatórios no importo de 8%. Sustenta não possuir mais interesse na 

continuidade do negócio, razão pela qual efetuou notificação extrajudicial 

da requerida para formalizarem o distrato (ID n.º 28601530), sendo que a 

empresa quedou inerte. Pugna, liminarmente, pela concessão de tutela de 

urgência para suspender o pagamento das parcelas a partir de 

10/02/2020, bem como para impedir que a requerida efetue a cobrança e 

insira seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito até o fim da lide. 

A inicial veio acompanhada por documentos. É o relatório. DECIDO Pois 

bem. Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, RECEBO a 

petição inicial. Passo, pois, à análise da tutela de urgência. Com efeito, 

dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não 

houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, CPC). Em 

suma: é necessário demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do 

direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano irreparável). No 

caso em análise, verifica-se que as partes celebraram contrato particular 

de promessa de compra e venda de bem imóvel mediante pagamento em 

prestações mensais, sendo que a autora pretende seu desfazimento por 

não possuir mais condições financeiras de honrar com as parcelas 

assumidas. Os documentos apresentados juntamente com a inicial 

evidenciam, em tese, que a autora buscou o distrato na via administrativa, 

com a restituição dos valores pagos, tendo, assim, manifestado expresso 

interesse no desfazimento do negócio junto à requerida, mas não obtendo 

êxito em seu propósito. Em juízo de cognição sumária, entendo que tal fato 

se mostra verossímil e autoriza o deferimento da medida de urgência, visto 

que não seria razoável e coerente impor à autora a continuidade do 

pagamento das prestações vincendas quando já externada a sua vontade 

de resilir o contrato. Restam preenchidos, portanto, os requisitos do art. 

300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado na inicial e o 

perigo de dano. Vale frisar que o desfazimento do negócio e a restituição 

dos valores pagos são admitidos pela legislação (CDC) e pela 

jurisprudência brasileira (Súmula 543 STJ), cingindo-se a discussão futura 

quanto aos valores devidos a título de restituição. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE LOTES - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - PEDIDO DE 

RESCISÃO DO CONTRATO - SUSPENSÃO PAGAMENTO DAS 

PRESTAÇÕES - POSSIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE 

AUTORA DOS CADASTROS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

IMPOSSIBILIDADE. Se os promissários compradores confessam sua 

inadimplência, e, por consequência, pretendem a rescisão do contrato, tal 

fato já é suficiente para, de forma provisória, deferir-se o pedido de 

suspensão do pagamento das parcelas do contrato, bem como para 

afastar a possibilidade de inscrição de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes.” (TJ/MG - AI: 10000180765729001 MG, Relator: Luciano 

Pinto, Data de Julgamento: 06/11/0018, Data de Publicação: 09/11/2018). 

Registre-se que a suspensão liminar dos pagamentos não se revela como 

medida irreversível, uma vez que em caso de improcedência da ação a 

dívida poderá ser cobrada pela parte requerida pela via adequada. Ante 

ao exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

a tutela de urgência pretendida na inicial para determinar a suspensão do 

pagamento das parcelas do contrato n.º 351/2018 firmado entre as partes, 

a partir de 10/02/2020, bem como para impor à empresa requerida que se 

abstenha de inserir o nome da parte autora junto aos cadastros de 

inadimplentes pelo débito discutido no presente feito, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento desta 

obrigação, limitada ao valor da causa. Conseguinte, CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Decorrido 

o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos: (a) Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; (c) Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000543-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE 

SORRISO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000543-82.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REQUERIDO: 

COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE 

SORRISO Vistos etc., Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de 

reconsideração contido no ID n.º 28850627. Pois bem, insurge-se a parte 

autora contra a Decisão proferida no plantão judiciário regional (ID n.º 

28766759). Em que pese os argumentos tecidos pela parte autora, em 

detida análise dos autos, ao meu sentir, não verifico que a Decisão objeto 
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da reconsideração fora teratológica, bem como, não vislumbro nenhum 

fato novo que tenha o condão de alterar o entendimento já externado nos 

autos. Convém destacar que, caso a parte autora entenda que ocorrera 

error in judicando ou error in procedendo, deverá esta levar o seu 

inconformismo em relação à Decisão, se for o caso, à instância superior, 

através dos meios processuais adequados. Por fim, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do 

petitório de ID n.º 28850627. Intime-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000602-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - MT23931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - 015.663.438-44 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000602-70.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

EVALDO REZENDE FERNANDES EXECUTADO: KPM EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA PROCURADOR: DECIO JOSE TESSARO Vistos etc., 

Considerando que a presente lide fora endereçada à 2ª Vara Cível desta 

Comarca, DECLINO A COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito a esta, com isso, remeta o presente feito com as baixas e 

homenagens de estilo. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006145-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA INES BURTET (EXEQUENTE)

AILTON PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006145-25.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

AILTON PIMENTEL, CECILIA INES BURTET EXECUTADO: RUTH 

GONCALVES DOS SANTOS Vistos etc., BacenJud Considerando que a 

parte executada, devidamente citada, não efetuou o pagamento do débito; 

considerando, ainda, a inexistência de embargos com efeito suspensivo, 

DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes em nome do(a)(s) 

executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, observando-se o valor atual do 

débito, nos termos do art. 854 do CPC, determinando a indisponibilidade de 

eventuais valores encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo. 

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no 

feito, proceda a intimação pessoal da parte executada. Havendo 

impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor. 

RenaJud Restando infrutífera a busca de ativos financeiros e observando 

a ordem de preferência do art. 835 do CPC, DEFIRO a restrição de veículos 

existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema RENAJUD. 

Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à parte exequente indicar a 

localização do bem para a concretização da penhora, mormente porque, 

em se tratando de bem móvel, este se transfere pela simples tradição. 

Indicada a localização do veículo, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

a regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC. Havendo impugnação da parte executada, intime-se a 

parte credora para manifestação em igual prazo, e, após, venham 

conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta 

rejeitada, prossiga-se o feito com a realização dos atos expropriatórios 

(alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias. SerasaJud Havendo 

requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a inclusão do nome da 

parte executada em cadastros de inadimplentes, conforme regra do art. 

782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, observando-se o valor atual 

do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para 

o cumprimento da ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Arquivo Provisório Restando infrutíferas todas as 

tentativas acima, em consonância com o disposto no art. 485, § 1º, do 

CPC, DETERMINO intimação da parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens 

à penhora, sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao 

arquivo provisório. Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos 

autos, DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo de 

suspensão sem a localização de bens penhoráveis e/ou dos executados, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, iniciando a contagem 

do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do CPC, 

OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que tange os menores 

de 16 (dezesseis) anos. Intimem-se CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002846-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATILANIO ALBINO DA SILVA (AUTOR(A))

ROSILENE MOURA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA OAB - RS28753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANTE GAZOLI CONSELVAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002846-06.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ATILANIO ALBINO DA SILVA, ROSILENE MOURA DE LIMA REU: DANTE 

GAZOLI CONSELVAN Vistos etc., Trata-se de embargos de declaração 

(ID n.º 28747187) interposto por DANTE GAZOLI CONSELVAN em face da 

decisão proferida no ID n.º 28572052. Alega o embargante que o ato 

judicial fora contraditório ao valorar as provas que o magistrado anterior já 

havia desconsiderado em sua decisão analisar e omisso ao não 

mencionar de que forma estaria configurado o esbulho. É o sucinto 

relatório. Fundamento e DECIDO. Prima facie, tem-se que o eminente Min. 

Marco Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não 

consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao 

aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de 

compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira 

contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 

163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). Não assiste razão a parte 

embargante. Em que pese seus argumentos, entendo que não há qualquer 

omissão ou contradição no ato judicial embargado. A alegação de haver 

contradição entre a decisão objurgada e a decisão proferida pelo 

magistrado anterior não prospera, uma vez que esta foi DESCONSTITUÍDA 

em sede de Agravo de Instrumento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, já que considerou o indeferimento da liminar prematura, 

conforme trecho da decisão do Relator Des. Sebastião Barbosa Farias: 

"Portanto, não sendo a medida determinada em primeira instância, com o 

indeferimento prematuro, deve ser decretada nulidade, para determinar a 

realização da audiência de justificação. Diante do exposto, 

DESCONSTITUO, de ofício, a decisão agravada e determinar o retorno dos 

autos a origem, para realização de audiência de justificação prévia (art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 165 de 732



562, caput do CPC), prejudicado o exame do recurso de Agravo de 

Instrumento." (AI n. 1014128-64.2019.8.11.0000, Órgão julgador colegiado: 

Primeira Câmara de Direito Privado; Relator Des. Sebastião Barbosa 

Farias) Grifei. Conforme determinação do Relator do Agravo de 

Instrumento, foi procedida audiência de justificação para que o pedido da 

liminar específica pudesse ser melhor analisado, conforme prevê o artigo 

562 do CPC, já que a decisão anterior foi considerada PREMATURA, a qual 

FOI INVALIDADA/DESCONSTITUÍDA. Após a audiência de justificação, 

esta magistrada, aplicando o princípio processual do livre convencimento 

motivado (art. 371 do CPC), fundamentou e decidiu acerca da liminar 

vindicada. Na verdade, pretende a parte embargante, sob o pretexto de 

que existem supostamente vícios, reexaminar a causa com o intuito de 

modificar o ato judicial para adequá-lo aos seus interesses, o que é 

inadmissível. Ipsis litteris: “Incabíveis os embargos de declaração opostos 

com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere 

nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC” (EDcl nos EDcl no REsp 

466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 

p. 434; in www.stj.jus.br). No mesmo sentido: “(...) Os embargos de 

declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não 

servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter 

infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, 

a correção dessa omissão e contradição implicarem, como conseqüência, 

modificação do julgamento (...)” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. 

José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in 

www.stj.jus.br). Assim, tem-se claro que a matéria discutida pela parte 

embargante não é objeto de embargos de declaração, sendo a 

contradição ou omissão apontada mera insatisfação desta, devendo o seu 

inconformismo em relação ao ato determinado, se for o caso, ser levado à 

instância superior, através dos meios processuais adequados. Dispositivo 

Ante o exposto, conheço dos embargos e REJEITO-OS, mantendo 

inalterado o ato judicial contido no ID n.º 28572052. Intimem-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1007701-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JCM PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007701-28.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: JCM PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA REQUERIDO: 

VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA Vistos 

etc., Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de desistência da 

ação (ID n.º 28857644). DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, 

entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do CPC. Desta 

maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na forma 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas e 

despesas processuais remanescentes se houver, pela parte autora. Sem 

condenação em honorários advocatícios, visto que ausente de 

triangularização processual no presente feito. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005884-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO 1005884-60.2018.811.0040 VISTOS ETC, 

Analisando o presente processo, constato que a médica nomeada nos 

autos não aceitou a nomeação para realizar a perícia médica judicial, 

conforme o contido no ID nº 24180117. Assim, diante da necessidade de 

perícia médica, revogo a nomeação anterior e 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). 

Designo o dia 10 de março de 2020, às 13h40min 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, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo 

Civil. Os quesitos já foram apresentados pelas partes. 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, 28 de janeiro de 2020. 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: 1003892-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVAIR JOVINA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

MARLON ZANELLA OAB - MT0008317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo de 

ESTUDO SOCIAL/PSICOSSOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007717-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

EVA DUTRA OAB - 004.195.681-82 (REPRESENTANTE)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo de 

ESTUDO SOCIAL/PSICOSSOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003599-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAIR CIRINEU GARCIA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001999-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDIO VOLKWEIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

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: 1001999-04.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE EDIO VOLKWEIS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado 

nos autos, Dr. Pedro Henrique Castelo Branco, CRM/MT 2991, 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 

05/09/2019, 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 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 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, 03 de 

fevereiro de 2020. 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: 1005861-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES CANOSSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005861-80.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LURDES CANOSSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Lurdes Canossa 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 por invalidez. Aduz possuir 56 

(cinquenta e seis) anos de idade, residindo atualmente no município de 

Sorriso – MT declara ter iniciado suas atividades laborais quando ainda 

possuía 14 anos de idade, executando atividades em frigorífico ao qual 

permaneceu por 21 anos no mesmo emprego. Verbera possuir sequelas 

de hanseníase, deformidades nas mãos, braços e tornozelo, apresenta 

também rotura do tendão entre outras irregularidades no ombro esquerdo, 

bem como, ter sido acometida por Acidente Vascular Cerebral – AVC 

ocasionando a paralisia da face o do lado direito do corpo. Assevera estar 

afastada das atividades laborais por invalidez a mais de 20 anos fazendo 

jus ao benefício de auxilio doença, que diante da revisão efetuada, foi 

cancelado indevidamente ao fundamento de “não constatação de 

incapacidade laborativa”. 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. 2. Tutela 

de urgência Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 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 
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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 à postulante. É sabido que, para o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida 

pela 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. 3. 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 15h20min para realização da 

perícia. 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$ 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. 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 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, 03 

de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001044-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA COLET GAZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001044-70.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

HELENA COLET GAZOLA REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos Etc, Diante da impossibilidade de composição 

entre os litigantes, passo a sanear o feito nos moldes do art. 357, do CPC, 

com a apreciação das questões processuais pendentes, fixação dos 

pontos controvertidos, determinação acerca do ônus probandi e provas a 

serem produzidas. 01. Pontos controvertidos O ponto controvertido da 

presente lide cinge-se basicamente à comprovação da incapacidade 

laborativa da parte autora. 02. Provas a serem produzidas Constato que a 

médica anteriormente nomeada nos autos não aceitou a nomeação para 

realizar a perícia médica judicial, conforme o contido no ID nº 24179665. 

Assim, diante da necessidade de perícia médica, revogo a nomeação 

anterior e 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). Designo o dia 10 de março de 2020, às 

15h30min 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, onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte 

dos nomeados. 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 
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trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação da nomeação do perito, indicar 

seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do 

Código de Processo Civil. Os quesitos das partes já foram apresentados. 

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, 3 de fevereiro de 2020. 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: 1005289-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE OLIVEIRA DE SOUZA CABRAL SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005289-27.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROSIMEIRE OLIVEIRA DE SOUZA CABRAL SOUSA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Considerando que o perito 

judicial anteriormente nomeado nos autos, Dr. Pedro Henrique Castelo 

Branco, CRM/MT 2991, 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 05/09/2019, 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 

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 16h10min 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, 03 de fevereiro de 2020. 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: 1006710-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA GEDRO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE GOMES DE FIGUEIREDO OAB - 886.002.461-72 

(REPRESENTANTE)

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 DESPACHO Processo: 1006710-86.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

KARINA GEDRO GOMES REPRESENTANTE: CLAUDENICE GOMES DE 

FIGUEIREDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS 

ETC, Analisando o presente feito, constato que a médica nomeada nos 

autos não aceitou a nomeação para realizar a perícia médica judicial, 

conforme o contido no ID nº 24179279. Destarte, diante da necessidade 

de perícia médica, revogo a nomeação anterior e 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). 

Designo o dia 10 de março de 2020, às 14h40min 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 
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razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo 

Civil. Os quesitos já foram apresentados pelas partes. 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, 31 de janeiro de 2020. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006211-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe n º 1006211-05.2018.811.0040 VISTOS ETC, 

Analisando o presente feito, constato que a médica nomeada nos autos 

não aceitou a nomeação para realizar a perícia médica judicial, conforme o 

contido no ID nº 24179677. Destarte, diante da necessidade de perícia 

médica, revogo a nomeação anterior e 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). 

Designo o dia 10 de março de 2020, às 15h50min 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, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados 

gerais do processo (número do processo e vara); dados completos do 

periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, 

escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia 

(data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos das partes já foram 

apresentados. 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, 3 de fevereiro de 

2020. 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: 1006969-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MIRANDA LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006969-47.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALESSANDRO MIRANDA LUIZ REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por 

Alessandro Miranda Luiz em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, qualificados nos autos. Intimado para juntar o requerimento 

administrativo do beneficio indeferido, a parte autora permaneceu inerte. É 

o necessário. Decido. Não havendo a emenda à inicial determinada na 

decisão de ref. 25083796, a extinção do feito é medida que se impõe na 

espécie. Assim sendo, verifico que a parte carece de interesse 

processual, portanto, imperioso o indeferimento do pedido inicial, o que 

faço com fundamento no art. 330, III, do Novo Código de Processo Civil, 

verbis: “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - 

a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse 

processual;” Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento 

no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no 

art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Isento de custas processuais e 

honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso - MT, 03 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SALETE CALMINATTI SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000409-55.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCIA SALETE CALMINATTI SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Processo: 1000409-55.2020.8.11.0040 VISTOS 

ETC, Lúcia Salete Calminatti Santos 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 a 

concessão do benefício auxílio-doença. Alega que é filiada da Previdência 

Social e se encontra incapacitada para o trabalho, tendo em vista que foi 

diagnosticada com “trombofilia, dorsopatias, outros transtornos de discos 

intervertebrais, outras artroses, sinovite e tenossinovite, outros 

transtornos dos tecidos moles, não classificados em outra parte, lumbago 

com ciática, síndrome do manguito rotador, artrose primária de outras 

articulações (cid’s 10 d68.8 / m54.2 / m51 / m19 / m65 / m79 / m54.4 / 

m75.1 / m19.0).” Narra que requereu o benefício administrativamente, 

todavia, o pedido 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 14h50min 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 o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, 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 
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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, 3 

de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004183-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe n º 1004183-64.2018.811.0040 VISTOS ETC, 

Analisando o feito, constato que a médica nomeada nos autos não aceitou 

a nomeação para realizar a perícia médica judicial, conforme o contido no 

ID nº 24184836. Destarte, diante da necessidade de perícia médica, 

revogo a nomeação anterior e 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). Designo o dia 10 

de março de 2020, às 16h20min 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, onde há 

anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados. 

Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: 

Quesitos do juízo a serem respondidos pelo perito: a) Queixa que o (a) 

periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência 

diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do CPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Intime-se a assistente social forense para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

juntar aos autos o estudo socioeconômico da família da parte requerente. 

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, 4 de fevereiro de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004707-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FARIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo nº. 1004707-61.2018.8.11.0040 VISTOS 

ETC, Diante da necessidade de perícia médica, nomeio como perita a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC). Designo o dia 17 de junho de 2020, às 14h30min para 

realização da perícia médica, que acontecerá nas dependências do fórum 
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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 

existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem 

como levando-se em consideração a distância do local para realização 

dos trabalhos. Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos já foram 

apresentados pelas partes. 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, 5 de 

fevereiro de 2020. 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: 1005569-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA GAIOSO MIRANDA (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 DESPACHO PJe n º 1005569-32.2018.811.0040 VISTOS ETC, 

Analisando o feito, constato que a médica nomeada nos autos não aceitou 

a nomeação para realizar a perícia médica judicial, conforme o contido no 

ID nº 24185548. Destarte, diante da necessidade de perícia médica, 

revogo a nomeação anterior e 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). Designo o dia 10 

de março de 2020, às 16h00min 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, onde há 

anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados. 

Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: 

Quesitos do juízo a serem respondidos pelo perito: a) Queixa que o (a) 

periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência 

diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 
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dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do CPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

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, 3 de fevereiro de 2020. 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: 1000453-74.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CRISTINA SANTOS (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: 1000453-74.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

CATIA CRISTINA SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Cátia Cristina 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 se encontra incapacitada para 

o trabalho desde o ano de 2016 em decorrência de “sérios problemas no 

ombro, na coluna, além de estar passando por graves problemas 

psiquiátricos”. Narra que recebeu o benefício até 18/12/2019, quando foi 

cessado de forma indevida, pois ainda se encontra incapacitada para o 

trabalho. 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 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. No caso dos autos, em que pese a ausência 

de informações na peça exordial, verifico através dos documentos 

acostados que a autora obteve judicialmente o benefício auxílio-doença 

nos autos nº 1003982-09.2017.8.11.0040, atualmente em fase de 

cumprimento de sentença. Contudo, o benefício possuía prazo 

determinado, bem como, solicitada a sua prorrogação, constatou-se a 

ausência de incapacidade laborativa, 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 15h10min 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) Arbitro os 

honorários periciais no 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 
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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, 3 

de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000539-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON MELCHERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/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: 1000539-45.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

HAMILTON MELCHERT REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS VISTOS ETC, Hamilton Melchert 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 a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para o 

trabalho em virtude do diagnóstico de “sequelas de outras fraturas do 

membro inferior (CID T93.2) e osteomielite (CID M86)”. Narra que recebeu 

auxílio-doença de 07.11.2017 a 14.09.2018, quando o benefício foi 

indevidamente cessado 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, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de ainda estar incapacitado para as 

atividades laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em 

caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 

e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral 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. 
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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 15h40min 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 o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, 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, 3 

de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000554-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ESPIRITO SANTO ROMANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (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: 1000554-14.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA DO ESPIRITO SANTO ROMANA DOS SANTOS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos ETC, Trata-se de 

“Ação Previdenciária” ajuizada por Maria do Espírito Santo Romana dos 

Santos, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de 

apreciar os pedidos iniciais da requerente, observo irregularidade sanável 

na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, 

nos termos do art. 321, do CPC. Observo que a autora não acostou 

comprovante de endereço e todos os documentos remetem ao município 

de Senador Alexandre Costa – MA. Logo, cabe à requerente emendar a 

inicial para trazer aos autos comprovante de endereço atualizado, 

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 comprovante de endereço nesta Comarca de 

Sorriso-MT, sob pena de indeferimento da petição inicial. Nada postulado, 

certifique-se. Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso/MT, 4 de fevereiro de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004183-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe n º 1004183-64.2018.811.0040 VISTOS ETC, 

Analisando o feito, constato que a médica nomeada nos autos não aceitou 

a nomeação para realizar a perícia médica judicial, conforme o contido no 

ID nº 24184836. Destarte, diante da necessidade de perícia médica, 

revogo a nomeação anterior e 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). Designo o dia 10 

de março de 2020, às 16h20min 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, onde há 

anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados. 

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 
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anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: 

Quesitos do juízo a serem respondidos pelo perito: a) Queixa que o (a) 

periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência 

diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do CPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Intime-se a assistente social forense para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

juntar aos autos o estudo socioeconômico da família da parte requerente. 

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, 4 de fevereiro de 2020. 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: 1002954-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MACHADO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

EROCI ALVES BEDIN OAB - 569.969.421-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002954-35.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JANDIRA MACHADO ALVES REPRESENTANTE: EROCI ALVES BEDIN REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de 

Ação Previdenciária proposta por Jandira Machado Alves em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Sobreveio informação acerca do falecimento da 

parte autora ID. 23958391, postulando a sua patrona pela extinção do 

presente feito. É o relato necessário. Decido. Ante a notícia do falecimento 

da parte autora, conforme certidão de óbito ID. 23958768, a extinção 

prematura do feito é medida que se impõe. Acerca do tema, o artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que: verbis: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: “IV - verificar a ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;”. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, IV do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se 

com baixa na distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 03 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000532-53.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. R. (REQUERENTE)

F. G. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

IVANILDE ALVES DOS SANTOS OAB - 004.692.551-10 

(REPRESENTANTE)

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: 1000532-53.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

M. A. D. S. R., F. G. D. S. R. REPRESENTANTE: IVANILDE ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Marco Aurélio Dos Santos Rigo e Felipe Gabriel dos Santos 

Rigo, menores representados por sua genitora Ivanilde Alves dos Santos, 

ajuízam a presente “Ação Previdenciária” em face do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, qualificados no autos, almejando liminarmente a 

concessão do benefício auxílio-reclusão. Aduzem ser filhos de Adilson 

André Rigo, atualmente cumprindo pena em regime fechado no Centro de 

Ressocialização de Sorriso desde 02.11.2018. Verberam que preenchem 

todos os requisitos para a concessão do benefício, no entanto, o pedido 

foi negado pela autarquia ré em duas oportunidades, a primeira ao 

fundamento de “falta de comprovação do recolhimento à prisão”, e a 

segunda, sob a alegação de “último salário de contribuição recebido pelo 

segurado superior ao previsto na legislação”. Requerem a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Instruíram 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 
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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 auxílio-reclusão, ao argumento de preencher os 

requisitos legais, portanto, imperiosa a concessão do benefício nesta fase 

de cognição sumária. 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 previdenciário 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 todos os requisitos legais 

para a concessão do auxílio-reclusão. 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 concessão da medida, o 

que se verifica no caso dos autos. Acerca do auxílio-reclusão a Lei 

8.213/90 preconiza: “Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência 

prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas 

condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa 

renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber 

remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de 

pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono 

de permanência em serviço. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) § 

1º O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial 

que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a 

apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a 

manutenção do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) § 2º O 

INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo 

cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à 

prisão. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) § 3º Para fins do disposto 

nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de 

competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos 

do disposto no § 4º deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista 

no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, 

corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS. 

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) § 4º A aferição da renda mensal 

bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá 

pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) 

meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. (Incluído pela Lei nº 

13.846, de 2019) § 5º A certidão judicial e a prova de permanência na 

condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de 

dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de 

Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do 

segurado e da sua condição de presidiário. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 

2019) § 6º Se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade no 

período previsto no § 4º deste artigo, sua duração será contada 

considerando-se como salário de contribuição no período o salário de 

benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado 

na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não 

podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo. (Incluído pela Lei nº 

13.846, de 2019) § 7º O exercício de atividade remunerada do segurado 

recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, não acarreta a 

perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para seus 

dependentes. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) § 8º Em caso de morte 

de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência social 

durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado 

levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os 

correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do 

auxílio-reclusão. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)” Assim, para a 

concessão do auxílio-reclusão é necessário o preenchimento dos 

seguintes requisitos: a) efetivo recolhimento à prisão; b) demonstração da 

qualidade de segurado do preso; c) condição de dependente de quem 

objetiva o benefício; d) prova de que o segurado não está recebendo 

remuneração de empresa ou de que está em gozo de auxílio-doença, de 

aposentadoria ou abono de permanência em serviço; e) comprovação de 

baixa renda, para benefícios concedidos a partir da Emenda Constitucional 

nº 20/98. No caso dos autos, a certidão de recolhimento do segurado à 

prisão é datada de 29 de outubro de 2019, e não há qualquer documento 

contemporâneo hábil a comprovar a manutenção de sua segregação, pois, 

em consulta ao sistema Apolo constatei que não se encontra recluso em 

nenhum dos processos que originaram as “certidões de objeto e pé” que 

acompanham o pedido. Assim, o pedido de concessão do benefício 

somente poderá ser decidido após regular instrução processual e 

contraditório, uma vez que os documentos juntados com a petição inicial 

não são suficientes para respaldar o direito alegado. 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, 4 de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001781-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI MINETTO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001781-78.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: GENECI MINETTO MACHADO EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Trata-se de 

Cumprimento de Sentença em ação previdenciária ajuizada por Geneci 

Minetto Machado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Homologados os cálculos do exequente (id. 18045224), as RPVs foram 

expedidas no id. 22769855, tendo o executado comprovado o pagamento 

nos id`s 24611986 e 24611987, bem como, expedidos os alvarás judiciais 

de levantamento nos id’s 25461485. É o necessário. Decido. Analisando 

os autos, verifico que houve o pagamento dos valores devidos ao 

exequente, por meio de seu advogado, conforme evolam os alvarás 

judiciais de levantamento nos id’s 25461485. Com efeito, preceituam os 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II – a obrigação for satisfeita:” “Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 10 de 

dezembro de 2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 129762 Nr: 5221-36.2015.811.0040

 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): DILCEU ROSSATO, IRINEU ROVEDA JÚNIOR, 

ALCEMAR ROSA DOS SANTOS, BARBARA LAUDETE HOFFMANN, 

ROSÂNGELA MOURA SILVA CONSULTORIA -ME, ROSANGELA MOURA 

SILVA, ELSON JACINTO DA SILVA, EURO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S/A, JORGE LUIZ GOMES CHRISPIM, JOÃO LUIZ 

FERREIRA CARNEIRO, SERGIO DE MOURA SOEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR, SYLVIO AUGUSTO REGALLA JUNIOR - 

OAB:102.238/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, ANTONIO AUGUSTO FIGUEIREDO BASTO - 

OAB:16.950, LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - OAB:27.865, 

MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B/MT, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190, MILENA ZWICKER - OAB:62139, RODOLFO 

HEROLD MARTINS - OAB:48.811, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13216, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT, SYLVIO 

AUGUSTO REGALLA JUNIOR - OAB:102.238/RJ, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Processo nº. 5221-36.2015.811.0040

Código 129762

Requerente: Ministério Público

Requeridos: Dilceu Rossato e outros

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido do réu Irineu Roveda Junior de fls. 3.487/3.490.

Às providências.

Quanto ao pedido de restituição de prazo recursal e de resposta 

formulado pelos requeridos Dilceu Rossato, Alcemar Rosa dos Santos e 

Bárbara Laudete Hoffmann às fls. 3.523, verifico que a decisão de fls. 

3.411/3.419 que deu provimento parcial aos embargos de declaração 

opostos pelo Ministério Público e determinou o recebimento da inicial de 

improbidade em relação a todos os réus foi disponibilizada no DJE do dia 

02/12/2019 e publicada no dia 03/12/2019, conforme se observa no 

andamento processual do sistema apolo.

No entanto, a certidão de fls. 3.524 atesta que os autos estavam em carga 

para o MP entre os dias 11/12/2019 e 23/01/2020, inviabilizando, assim, o 

exercício da ampla defesa pelos mencionados requeridos.

Assim sendo, DEFIRO a restituição dos prazos processuais em favor dos 

requeridos, conforme postulado à fl. 3.523.

Escoado o prazo recursal ou da apresentação de contestação pelos 

requeridos, certifique-se.

Certifique-se ainda a Senhora Gestora acerca da eventual ausência de 

contestação por parte dos demais requeridos.

Em seguida, vistas ao Ministério Público.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 544-75.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ROGERIO VICENTE, SIDNEY ROGERIO 

VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE HELENA PILLA JULIÃO 

- OAB:22.229-A, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196, 

ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - OAB:PRC.CH.SUBS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ FAUSTINO LACERDA 

DE ALBUQUERQUE - OAB:339.010, EMERSON ROZENDO PORTOLAN - 

OAB:7504/MS, GABRYELA FEIER DEFACCI - OAB:21449/E, HINGRITTY 

BORGES MINGOTTI - OAB:27315/O, LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8.196, MONIKY APIO CARON - OAB:24928/0, RENATA 

FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HINGRITTY BORGES 

MINGOTTI, para devolução dos autos nº 544-75.2006.811.0040, Protocolo 

31361, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12876 Nr: 1982-15.2001.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, SAMUEL DE CAMPOS 

PONTES - OAB:12614-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVO DA SILVA GONÇALVES, Cpf: 

83600299115, Rg: 790609, Filiação: Elci da Silva Gonçalves e Dorival Jose 

Gonçalves, data de nascimento: 27/03/1963, natural de Santa Maria-RS, 

casado(a), serviços gerais, Telefone 66 9670 2463. 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 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18815 Nr: 2920-39.2003.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON MIGUEL, Filiação: Ana Miguel e 

João Miguel, 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 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 
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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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27231 Nr: 1742-84.2005.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMEGA AUTO ELÉTRICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA, MARISOL NÉSPOLI - OAB:7423-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OMEGA AUTO ELÉTRICA LTDA - ME, 

CNPJ: 33060401000196. 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$ 1.347,62 (Um mil e trezentos e quarenta e sete 

reais e sessenta e dois centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da 

expiração do prazo do deste edital, 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. 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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34209 Nr: 3340-39.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA DE MOVEIS NAPOLITANA ME, 

CELSO STIEGEMAIER, MARLETE MARIA STIEGAMAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELSO STIEGEMAIER, Cpf: 

38576520982, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

MARLETE MARIA STIEGAMAIER, Cpf: 52614972991, 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$ 612,43 (Seiscentos e doze reais e quarenta e 

tres centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49853 Nr: 142-86.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTE BRAZ DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELESTE BRAZ DE ALBUQUERQUE, Cpf: 

06249043349, brasileiro(a), advogada. 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$ 712,03 (Setecentos e doze reais e tres 

centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50077 Nr: 6442-98.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSI DE MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELESTE BRAZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:4.504-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GESSI DE MOURA DA SILVA, Cpf: 

76773752191, Rg: 1097872-0, Filiação: Deonilda Maria de Moura* e Otacilio 

Candido Moura, brasileiro(a), natural de Rg N. 1097872-0, Ssp/mt-, 

separado(a) judicialmente, auxiliar de saúde bucal, Telefone 66 9635 2554. 

atualmente em local incerto e não sabido
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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 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54915 Nr: 4463-67.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOR ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVOR ORLANDO, Cpf: 46199381068, Rg: 

12R-1.617.794, Filiação: Tereza Maria Orlando e João Orlando, data de 

nascimento: 15/04/1958, natural de Ronda Alta-RS, casado(a), agricultor. 

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 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56263 Nr: 6283-24.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO PEDREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ROBERTO PEDREIRO, Cpf: 

42678471934, Rg: 2.204.845, Filiação: de Candida de Oliveira Pereiro e 

João Gonçalves Pedreiro, brasileiro(a), casado(a), funcionario publico 

estadual-professor. 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 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56447 Nr: 6340-42.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, 

RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ORLANDO DAMO, Cpf: 19607024915, 

Rg: 351.374, brasileiro(a), casado(a), agricultor. 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 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56592 Nr: 6406-22.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI ARRUDA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 181 de 732



- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUELI ARRUDA CARDOSO, Cpf: 

02837155969, 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$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56784 Nr: 6442-64.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MIGUEL PRESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ MIGUEL PRESSI, Cpf: 33399719949, 

Rg: 3.382.754-7, Filiação: Tereza Gema Miotto e João Antonio Pressi, data 

de nascimento: 23/04/1953, brasileiro(a), natural de Varjão-SC, casado(a), 

agricultor, Telefone 9985-6925. 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 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88303 Nr: 7839-90.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMIR VIEIRA DE SOUZA, Filiação: 

Iracema Veiga de Souza e Pedro Vieira de Souza, data de nascimento: 

08/10/1970, brasileiro(a), natural de Barracão-PR, solteiro(a), construtor. 

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 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88580 Nr: 144-51.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LARISSA 

INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WOLNEI DE OLIVEIRA, Cpf: 

31616402849, Rg: 5644390, 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$ 569,98 (Quinhentos e sessenta e nove reais e 

noventa e oito centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020
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Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121962 Nr: 565-36.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA KOHLER PATZLAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELIA KOHLER PATZLAFF, Cpf: 

66729580968, Rg: 47839683, 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 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

SIMONE CRISTINA MAIER OAB - MT26746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000608-77.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIA DE JESUS 

TRINDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO BONFANTI 

TREIN, SIMONE CRISTINA MAIER, RUDIMAR ROMMEL POLO PASSIVO: VIA 

VAREJO 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: 03/06/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005074-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR LUIZ WEBER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005074-51.2019.8.11.0040. INTERESSADO: MOSCHEN & MOSCHEN 

LTDA - EPP REQUERIDO: LEOMAR LUIZ WEBER Vistos etc. Havendo a 

indicação do endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, 

designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FICAGNA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000609-62.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MACHADO 

CARNIEL & CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ POLO PASSIVO: ALESSANDRO FICAGNA 

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: 03/06/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1004533-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRYELA FEIER DEFACCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1004533-52.2018.8.11.0040 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, 5 de fevereiro de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONA ARAUJO COSTA (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))

 

Processo n.º 1000408-07.2019.8.11.0040 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, 5 de fevereiro de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-02.2020.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA DE SOUSA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000613-02.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:POLIANA DE 

SOUSA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: MM TURISMO & VIAGENS 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-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 03/06/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000437-23.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAZZARI ANGHINONI & VIZZOTTO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REU)

 

Processo: 1000437-23.2020.8.11.0040 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: 20/05/2020 Hora: 15:10 .

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005999-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIESLI ROGOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005999-47.2019.8.11.0040. REQUERENTE: THIESLI ROGOSKI 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIC 

SORRISO LTDA Vistos etc. Intimem-se as partes para juntada do acordo 

de Num. 28851799 devidamente assinado por ambas as partes e/ou 

procuradores com poderes para transigir. Após, conclusos para 

homologação. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENE ALVES DE SOUSA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000625-16.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JUCENE ALVES 

DE SOUSA VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA 

DE LIMA 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: 

03/06/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000626-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE CARVALHO FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000626-98.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLAUDETE 

CARVALHO FELIX ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA 

DE LIMA 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: 

03/06/2020 Hora: 17:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE EDUARDO B. ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002902-39.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MATHEUS SALOMAO DA 

SILVA REQUERIDO: FELIPE EDUARDO B. ALVES DE FREITAS Vistos etc. 

Proceda-se com o necessário à realização da audiência designada para 

23/04/2020, às 15h30min. Intime-se a testemunha arrolada pela parte 

autora. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MAZZARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000627-83.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANA CAROLINE 

MAZZARDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA BORGES 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

03/06/2020 Hora: 17:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1002654-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002654-10.2018.8.11.0040 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003098-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D.S.L FARMACIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN PABLO PRESTES COOKE (EXECUTADO)

 

Processo: 1003098-43.2018.8.11.0040 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 compareça nesta Secretaria 

para fazer a retirada da Carta de adjudicação. Sorriso/MT, 20 de janeiro de 

2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MARTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000628-68.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ 

MARTELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA BORGES 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

03/06/2020 Hora: 17:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000629-53.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000629-53.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JANAINA 

BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

MAGANHA DE LIMA 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: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 03/06/2020 Hora: 18:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1005316-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA CRISTINA DA CRUZ BOGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO SEGURA OAB - MT4722-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Processo nº 1005316-44.2018.8.11.0040 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 executada (advogado), para que cumpra a 

sentença/acordão proferida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante apurado na atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No 

mais, fica ciente ainda 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, sua impugnação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003098-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D.S.L FARMACIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN PABLO PRESTES COOKE (EXECUTADO)

 

Processo: 1003098-43.2018.8.11.0040. 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 promova o depósito do valor 

que excede ao débito, no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 20 de janeiro 

de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000630-38.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:GILBERTO 

COSTA DA SILVA 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: 

03/06/2020 Hora: 18:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000633-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CLEUDE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. DE SOUSA - CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000633-90.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANTONIA 

CLEUDE DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO NEGRAO 
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BARBOSA JUNIOR POLO PASSIVO: G. L. DE SOUSA - CONFECCOES - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 03/06/2020 Hora: 18:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1001970-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLE PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001970-56.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2020. Debora V. M. Sá Martins Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-67.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BUSSATTO BICCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNERLEY PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000641-67.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARCELO 

BUSSATTO BICCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINEZ RIBEIRO 

HOFFMANN POLO PASSIVO: WAGNERLEY PEREIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 102533 Nr: 5466-18.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PYNARD DURGO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA - 

OAB:15833, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Vistos etc.

O Ministério Público oficiante nesta Comarca denunciou FRANCISCO 

PYNARD DURGO GOMES qualificado nos autos, pelo crime do art. 216-A, 

do Código Penal, asseverando que, em meados de fevereiro de 2013, no 

Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, o denunciado teria constrangido 

a vítima com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 

prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico ou ascendência 

inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

Devidamente citado, a denúncia foi recebida em audiência, após a 

apresentação da defesa preliminar, seguindo-se com a inquirição da 

vítima, testemunhas de acusação/defesa.

Alegações finais do MPE às fls. 191-201, pugnando pela condenação do 

autor do fato.

A defesa não apresentou alegações finais.

Sem mais provas a serem colhidas, vieram-me os autos conclusos para a 

sentença.

É o sucinto relatório. Decido.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado visando apurar conduta 

ilícita tipificada no art. 2016-A, do Código Penal.

Em que pese a defesa não ter apresentado alegações finais, analisando 

os autos constato ser caso de absolvição, circunstância benéfica para o 

réu, com o que passo às razões para tanto.

Pois bem, não ficou constatada nos autos a materialidade do crime em 

discussão.

Isso porque, em que pese nos crimes sexuais a palavra da vítima ter 

especial relevância, ela não pode ser considerada isoladamente, sendo 

necessário que seja corroborada por outros elementos colhidos durante a 

instrução processual.

In casu, a alegação da vítima restou isolada, pois nenhuma das 

testemunhas ouvidas presenciou os fatos ou mesmo situações que 

indicassem a ocorrência do fato, sendo uníssonas em afirmar que só 

ficaram sabendo dos fatos através de boatos dentro da unidade do CRS, 

onde trabalhavam.

Veja-se que as testemunhas e a própria vítima relataram que era comum o 

autor do fato chamar os agentes na sua sala (homens e mulheres), não 

havendo tratamento diferenciado com relação à vítima neste tocante.

Portanto, não havendo corroboração das narrativas da vítima pelos 

demais elementos de convicção colhidos no feito, de rigor a improcedência 

da denúncia.

Pelo exposto, e sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTE A 

DENÚNCIA ofertada e ABSOLVO O RÉU FRANCISCO PYNARD DURGO 

GOMES, já qualificado nos autos.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias com o 

arquivamento do feito.

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

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000106-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DE SOUZA DUPIN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ERICO DE ALMEIDA 

DUARTE PROCESSO n. 1000106-12.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 

667,56 ESPÉCIE: [Duplicata]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: MARINEIVA HOFFMANN - ME Endereço: Av. 

Natalino João Brescansin, 938, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

POLO PASSIVO: Nome: SONIA APARECIDA DE SOUZA DUPIN Endereço: 

Rua Canários, 164, Recanto dos Pássaros, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, podendo o mesmo APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. RESUMO DA INICIAL: Ação de 

execução de título extrajudicial relativa a duplicata emitida no valor de R$ 

410,00 (quatrocentos e dez reais) que, atualizado, perfaz o valor de R$ 

881,24 (oitocentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos) DECISÃO: 

(...) Efetivado o bloqueio com sucesso, CITE-SE e INTIME-SE o executado 

por EDITAL, nos termos do Enunciado 37, do FONAJE, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 
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ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo 

legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, ou HAVENDO a REJEIÇÃO da 

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, será realizada A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE, 

com a conclusão dos autos para extinção (se a penhora for integral). 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, DEBORA VAZ DE MELO 

SA MARTINS, digitei. SORRISO, 5 de fevereiro 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003571-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CESAR DE CASTRO FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JO EUSTAQUIO DE SOUZA OAB - MT25485/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON BALIEIRO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003571-92.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: MARCIO CESAR DE CASTRO 

FRANCA EXECUTADO: ROBSON BALIEIRO ALVES Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato, ora executado, também 

foi objeto de discussão nos autos nº 1006781-88.2018.8.11.0040, cuja 

sentença foi proferida em 11/11/2019, na qual foi declarado rescindido o 

contrato entre as partes, determinando a devolução do veículo ao 

requerido (ora exequente destes autos), condicionado à restituição do 

valor pago pelo autor, bem como dos gastos com o conserto do mesmo, 

devidamente atualizado. Sendo assim, determino o sobrestamento, por 

ora, da ordem de penhora determinada no num. 23176614, ao menos 

enquanto o exequente não deposite nos autos o valor mencionado no 

referido processo, eis que o recurso inominado, interporto, não possui 

efeito suspensivo. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007607-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEI ALER 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. 

1007607-17.2018.8.11.0040 Exequente: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Executado: CLEI ALER DA SILVA Vistos etc. Proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga o exequente, no prazo de 

cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 

executado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação). 

Do contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007316-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR FATIMA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007316-80.2019.8.11.0040 Exequente: MARIJANE FONTES DA SILVA 

Executado: ADAIR FATIMA DE ARRUDA Vistos etc. Proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga o exequente, no prazo de 

cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 

executado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação). 

Do contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006478-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TALIA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA OAB - MT0011043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006478-40.2019.8.11.0040 Reclamante: TALIA DOS SANTOS ALMEIDA 

Reclamado: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Ante a justificativa 

apresentada pela reclamante, devidamente comprovada pelo atestado 

médico acostado nos autos, determino a redesignação da audiência de 

conciliação, seguindo data estabelecida pelo sistema. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003513-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

ANTONIO D AMICO OAB - RS2799 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003513-60.2017.8.11.0040 Reclamante: NERI RODRIGUES DA SILVA 

Reclamado: EDITORA TRES LTDA Vistos etc. Ante o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica de Num. 25335971, nos termos 

do artigo 135, do NCPC, citem-se os sócios da pessoa jurídica executada, 

indicados em tal peça processual, para manifestação e requerimento de 

provas, no prazo de quinze dias. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005928-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MENDES MARKOSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005928-45.2019.8.11.0040 Reclamante: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME Reclamado: MARIO MENDES MARKOSKI Vistos etc. Designe-se 

nova data para audiência de conciliação, intimando/citando as partes, 

sendo a parte reclamada no endereço indicado pela parte reclamante na 

petição retro. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004878-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PEREIRA DE JESUS SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOSE SILVA GOMES (REQUERIDO)

ROBISON GARCIA DE VASCONCELOS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004878-81.2019.8.11.0040. INTERESSADO: ELIANA PEREIRA DE JESUS 

SOUZA REQUERIDO: MARCELO JOSE SILVA GOMES, ROBISON GARCIA 

DE VASCONCELOS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração em face da decisão prolatada que 

deferiu tutela equivalente, sob o argumento de que a mesma é omissa, eis 

que não especificou em nome de quem deve ser expedido a 2ª Via do 

CRLV do veículo, objeto da inicial. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se 

de embargos de declaração com efeito infringente, com o propósito de 

reanalisar premissas e argumentos apresentados. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. 

Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso 

porque, como bem pontuado na decisão de Num. 22890162, foi deferida a 

tutela equivalente, eis que o deferimento do pedido liminar formulado pela 

autora (emissão do CRLV em seu nome) esgotaria o mérito da demanda, 

devendo ser analisado após o contraditório e eventual produção de 

provas. Posto isso, a decisão restou devidamente fundamentada, apesar 

da discordância do embargante, inexistindo omissão no julgado e sim 

contradição com o entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A 

contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele 

mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte 

(grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. 

Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – 

OMISSÃO OU OBSCURIDADE – MERA REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE 

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto 

enfrentado todas as matérias, a mera rediscussão do julgado não se 

convola em omissão, contradição ou obscuridade, não se enquadrando 

dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 9.099/95. (...) Embargos 

Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. Embargos de Declaração nº.: 

0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade. No mais, solicite-se novamente a imediata devolução da 

carta precatória expedida para citação dos requeridos DEVIDAMENTE 

CUMPRIDA. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008886-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTIANE DA CONCEICAO OAB - MT27641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1008886-04.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA 

RAMOS REQUERIDO: ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME Vistos etc. 

Recebo a emenda à inicial de Num. 28619746 estendendo os efeitos da 

liminar concedida nos autos à requerente JOELMA TAMARA DA SILVA 

RAMOS. Assim, oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao 

crédito correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000634-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIO AMATORE TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

ADRYAN ALYSSON GALLO TRAMONTINA OAB - MT26490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FRANCISCONI DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: ELVIO AMATORE 

TRAMONTINA Executado: MARCOS FRANCISCONI DA CUNHA Número do 

Processo: 1000634-75.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 
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as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005586-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIANE VELOSO ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005586-05.2017.8.11.0040 Vistos etc. 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. 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 anterior, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. 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. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002723-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002723-08.2019.8.11.0040 Reclamante: SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA 

LTDA - ME Reclamado: ANTONIO LUIZ DE LIMA Vistos etc. Indefiro o 

requerimento de Num. 28189775, eis que os Juizados Especiais são 

norteados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade (artigo 2º, da Lei nº. 9099/95). Nesta 

toada, concedo o prazo de 15 dias para que a exequente informe o 

endereço atualizado do reclamado ou requeira as diligências tendentes à 

sua localização, sob pena de extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000626-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CARLOT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SALETE BERTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000626-35.2019.8.11.0040 Reclamante: GILBERTO CARLOT Reclamado: 

MARIA SALETE BERTE Vistos etc. Inicialmente, determino a IMEDIATA 

designação de audiência de conciliação, na forma já determinada. Com 

relação ao pedido da executada para que o veículo não seja removido ao 

exequente, visto que já existiria restrição em face do veículo em processo 

movido pelo Banco Bradesco em face da executada, registre-se que a 

eventual existência de restrições outras (posteriores ou anteriores) não 

obstam a remoção, interferindo, tão somente, no levantamento dos valores 

derivados da venda do bem, os quais observarão a ordem de preferência 

das prelações eventualmente existentes. Nesta toada, cumpra-se, 

integralmente, a decisão retro. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DOUGLAS MORAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002712-76.2019.8.11.0040 Reclamante: SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA 

LTDA - ME Reclamado: WANDERSON DOUGLAS MORAES DA SILVA 

Vistos etc. Indefiro o requerimento de Num. 28189775, eis que os Juizados 

Especiais são norteados pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade (artigo 2º, da Lei nº. 

9099/95). Nesta toada, concedo o prazo de 15 dias para que a exequente 

informe o endereço atualizado do reclamado ou requeira as diligências 

tendentes à sua localização, sob pena de extinção. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002707-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002707-54.2019.8.11.0040 Reclamante: SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA 

LTDA - ME Reclamado: MOISES FRANCISCO DOS SANTOS Vistos etc. A 

parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006477-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1006477-55.2019.8.11.0040 Reclamante: TROPICAL COMUNICACAO LTDA 

- ME Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Consoante CNPJ 

juntado em Num. 23906020, a pessoa jurídica reclamante é microempresa 

(ME), portanto, nos termos do Enunciado 141, do FONAJE, bem como da 

Ordem de Serviço 02/2018, do Juizado Especial desta Comarca, 

amplamente divulgada aos causídicos deste Município, é obrigatório o 

comparecimento do empresário individual ou sócio dirigente na audiência 

de conciliação, o que, ao que consta, não ocorreu in casu, visto que a 

Sra. Filomena não faz parte do quadro societário, consoante contrato 

social acostado em Num. 23906037 e 23906038. Posto isso, a parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004844-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRYAN ALYSSON GALLO TRAMONTINA OAB - MT26490-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES LEMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004844-09.2019.8.11.0040 Reclamante: JULIANO TRAMONTINA 

Reclamado: EUCLIDES LEMES DO NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida 

no valor de R$30.000,00, representada por termo de acordo entabulado 

com a parte reclamada. A reclamada, devidamente citada, não 

compareceu a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não compareceu 

à audiência de conciliação, apesar de citado e intimado, nos termos do 

artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente representada 

pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a 

reclamante o valor de R$30.000,00, devidamente corrigidos pelo INPC e 

com juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005947-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO VALENTIN DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005947-51.2019.8.11.0040 Reclamante: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME Reclamado: ADAO VALENTIN DA CRUZ Vistos etc. Conforme 

entendimento dominante, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação 

de cobrança é de 05 anos, conforme estabelecido no artigo 206, §5º, do 

Código Civil, in verbis: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a 

pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular”; Dessa forma, verifica-se que as duplicatas foram 

emitidas com vencimento para 09/12/2013 a 07/02/2014, ou seja, mais de 

05 anos anteriormente ao ajuizamento da presente demanda. Conclui-se 

dessa forma, que restou configurada a prescrição no caso vertente, vez 

que somente após mais de 05 anos da emissão das duplicatas, foi 

ajuizada a presente ação de cobrança. Por todo o exposto, tratando-se a 

prescrição matéria de ordem pública, sendo conferida ao Magistrado a 

atuação de oficio, reconheço a prescrição e com fundamento no artigo 

487, II, do NCPC, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da 

Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. PRIC. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005933-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA TEIXEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005933-67.2019.8.11.0040 Reclamante: VERA LUCIA TEIXEIRA 

RODRIGUES Reclamado: AVIANCA Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005936-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI WEIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005936-22.2019.8.11.0040 Reclamante: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME Reclamado: DARCI WEIS Vistos etc. Conforme entendimento 

dominante, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança 

é de 05 anos, conforme estabelecido no artigo 206, §5º, do Código Civil, in 

verbis: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular”; Dessa forma, verifica-se que as duplicatas foram emitidas com 

vencimento para 30/03/2010 s 17/04/2010, ou seja, mais de 05 anos 

anteriormente ao ajuizamento da presente demanda. Conclui-se dessa 

forma, que restou configurada a prescrição no caso vertente, vez que 

somente após mais de 05 anos da emissão das duplicatas, foi ajuizada a 
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presente ação de cobrança. Por todo o exposto, tratando-se a prescrição 

matéria de ordem pública, sendo conferida ao Magistrado a atuação de 

oficio, reconheço a prescrição e com fundamento no artigo 487, II, do 

NCPC, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação. 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. PRIC. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005897-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE VARGAS PONTES (REQUERENTE)

GABRIELE DE ALMEIDA WENTZ PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES OAB - MT12414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JOSUE VARGAS 

PONTES e outros Reclamado: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO 

LTDA Processo nº. 1005897-25.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação 

do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não 

há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que 

evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010180-16.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN OSMAR DA ROCHA OAB - MT0004297A-B (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 8010180-16.2012.8.11.0040 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

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. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará 

judicial para transferência dos valores à conta bancária indicada pelo 

exequente. 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° 584781-8 / 

2020 Quarta-feira, 5 de Fevereiro de 2020 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2012 Tipo de Procedimento: Processo 

Número Único 8010180-16.2012.811.0040 Requerente: LEANDRO ALVES 

DE OLIVEIRA Advogado: Eden Osmar da Rocha Requerido: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado: EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS Beneficiário: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA 

Conta Judicial 4300131671695 Valor: R$ 10.273,74 (dez mil e duzentos e 

setenta e três reais e setenta e quatro centavos) Autorizado: ALAN EDEN 

LUVISA DA ROCHA CPF/CNPJ: 034.432.941-03 Data de Emissão: 

05/02/2020 Titular Conta ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA CPF/CNPJ Titular 

Conta 034.432.941-03 Banco Agência Conta 748 - Banco Cooperativo 

Sicredi S. A. 0812 599506 Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor 

Valor Total para Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005251-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEWCAR SORRISO SERVICOS DE CHAPEACAO E PINTURA DE 

AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005251-15.2019.8.11.0040 Reclamante: NEWCAR SORRISO SERVICOS 

DE CHAPEACAO E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP Reclamado: 

LIBERTY SEGUROS S/A Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da 

parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002462-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FELIPE MORELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMARA DOS SANTOS 03720473198 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002462-43.2019.8.11.0040 Reclamante: MARCELO FELIPE MORELO 

Reclamado: SOLIMARA DOS SANTOS 03720473198 Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Transitada em julgado, proceda-se com o 

levantamento da penhora via Renajud realizada nos autos, bem como com 

a transferência dos valores penhorados ao executado. Na sequência, 

arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003287-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX BR MOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003287-89.2016.8.11.0040 Reclamante: LARISSA INA GRAMKOW 

Reclamado: MAX BR MOVEIS LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que se requer indenização por danos materiais e morais 
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sofridos em razão da falha do serviço prestado pela reclamada. Sustenta 

que efetuou a compra de um forno de embutir a gás e um microondas de 

embutir, tendo efetuado o pagamento do boleto, porém os mesmos não 

foram entregues. A reclamada, mesmo citada e intimada não compareceu 

à audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

DECRETO a REVELIA da reclamada, eis que não compareceu à audiência 

de conciliação, apesar de intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 

mesmo porque corroborados pelo arcabouço probatório produzido nos 

autos. Senão vejamos. É incontroverso nos autos a relação jurídica havida 

entre as partes, bem como os danos suportados com a devolução dos 

valores já pagos. Quanto aos danos materiais, os mesmos restam 

demonstrados pelo boleto anexo aos autos, circunstância que, aliada à 

revelia, recomenda o acolhimento do pleito do autor. Quanto aos danos 

morais, constata-se a falha na prestação do serviço, consistente em não 

entrega do produto adquirido e não estorno do valor pago, tipificando a 

conduta ilícita, tratando-se de dano moral in re ipsa. Sobre o tema, vejamos 

o entendimento do TJMT: “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE 

CONSUMO – COMPRA PELA INTERNET – PRODUTO QUITADO E NÃO 

ENTREGUE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES PAGOS - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL - DEVIDO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1 – No caso, restou incontroverso 

que a recorrente não efetuou a entrega dos produtos adquiridos pela 

consumidora e nem estornou o valor pago pela mercadoria, porquanto, 

configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita 

ensejando a indenização por dano moral.2 – Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz 

pela simples verificação da conduta ilícita do recorrente.3 – Com relação 

ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia 

arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao 

caso concreto, estando em conformidade com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento 

ilícito.4 – Com relação ao dano material, a recorrida faz jus à devolução do 

valor pago pelo produto que não fora entregue. 5 - Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95”. (TJMT. Turma Recursal Única, VALDECI MORAES SIQUEIRA, J. 

28/04/2017, DJE 08/05/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante, a título de danos materiais o valor de R$1.570,41, os quais 

devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros 

legais, a partir do desembolso, bem como CONDENAR a reclamada a pagar 

ao reclamante, a título de danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105649 Nr: 8733-95.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON DA SILVA, Cpf: 78902630234, 

Rg: 115902099-7, Filiação: Ana Teresa da Silva e Antonio Silva, 

brasileiro(a), Telefone (66) 9628-5907. 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$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191775 Nr: 5138-15.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATILA SANTOS FERREIRA, GESSICA 

MARTINS MOREIRA, ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DONATILA SANTOS FERREIRA, Cpf: 

05808259908, Rg: 136274414, Filiação: Vilma dos Santos e Mauricio 

Ferreira, data de nascimento: 28/03/1998, brasileiro(a), natural de Nova 

Aurora-PR, convivente, garota de programa, Telefone 66 9 9920 4402 e 

atualmente em local incerto e não sabido GESSICA MARTINS MOREIRA, 

Cpf: 06170553197, Rg: 27581543, Filiação: Valdirene da Silva Martins* e 

Sebastião Fernandes Moreira, data de nascimento: 12/11/1998, 

brasileiro(a), natural de Confresa-MT, solteiro(a), Telefone 66 9 

9940-4503. 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: Em 10 de janeiro de 2018, na Avenida Tancredo Neves, 

434, Centro, Sorriso/MT, em uma residência particular, os denunciados, 

agindo em unidade de desígnios, subtrairam, para proveito de todos, 

mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e 

mantendo a vítima em seu poder, 01 (um) revólver 38, 01 (um) aparelho 

celular Sansung, "TECNOS, 01 (um) anel de ouro, 01 (um) corrente de 

ouro, CNH, cartões de crédito em nome da vítima, e a quantia de R$200,00 

(duzentos reais). O Ministério Público denunciou-as como incursas no 

artigo 157, §2°, incisos I, II, e V, do Còdigo Penal.

Despacho: Processo: 5138-15.2018.811.0040 Código: 191775VISTO/EP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou 

DONATILA SANTOS FERREIRA, GESSICA MARTINS MOREIRA, ANTONIO 

MARCOS DO NASCIMENTO, qualificadosnos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal, tendo 

em vista os fatos ocorridos.Sem embargo do intento ministerial, certo é 

que incumbe ao acusado manter atualizados seus dados cadastrais 
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perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a (...)1. A decisão que determina a produção antecipada da 

prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 30 de outubro de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 03 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 184486 Nr: 490-89.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS, EOP, LDO, WADR, RPDL, FC, ADCS, 

JNFDA, DNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, ANDERSON DE SOUZA - OAB:24894/O, ANTONIO 

LENOAR MARTINS - OAB:7579-B, CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DANILO MILITAO DE FREITAS - OAB:19747/O, DIMITRI 

MELLO MINUCCI - OAB:13215-B/MT, JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370, MATHIS HALEY 

PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, 

WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16.505-B, WILLIAM DOS SANTOS 

PUHL - OAB:24067/O

 Processo/código: 184486

 VISTO/ EM

 Trata-se de incidente procedimental criminal já exaurido na sua essência 

e finalidade, destarte, forte na normatização estanque no Provimento 

10/2007/CGJ e CNGC/MT, DETERMINO o ARQUIVAMENTO definitivo destes 

autos, assim procedendo o(a/s) diligente gestor(a/s) judicial mediante 

anotações e baixas necessárias.

Traslade cópia dos documentos essenciais para os autos da ação penal, 

podendo o traslado se dar por meio de arquivo digitalizado, incluindo os 

CDs das interceptações e quebras de sigilos fiscais e telefônicos, com as 

suas respectivas senhas para acesso, devendo o processo criminal n.º 

9400-71.2019.811.0040 – Código: 219066, após o translado, correr em 

segredo de justiça, face o sigilo das informações contidas nos 

respectivos documentos.

 Quanto ao pedido de dilação de prazo feito pela equipe multidisciplinar as 

fls. 1.757, da análise dos autos constato que a decisão determinando a 

realização do estudo foi prolatada em 25/11/2019, verifico ainda que o 

pedido de dilação de prazo não apresenta justificativa capaz de 

demonstrar a real necessidade ou inviabilidade da realização do estudo no 

tempo determinado por este juízo, motivos pelo qual INDEFIRO o pedido de 

dilação, DETERMINANDO a realização do estudo e a entrega do relatório 

nos autos da ação penal n.º 9400-71.2019.811.0040 – Código: 219066, no 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da ciência desta decisão, vez que 

trata-se de processo de ré presa, cuja prioridade deve ser observada 

pela equipe multidisciplinar.

Para intimação das partes e advogados constituídos/dativos publique tal 

decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando no feito, 

ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Isenção legal de custas e despesas processuais ut disposição da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 4 de fevereiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110256 Nr: 2488-34.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DOS SANTOS ANTONIO, 

ANDERSON LOPES EBONE E OU TIAGO LOPES EBONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO ROBERTO DOS SANTOS 

ANTONIO, Cpf: 05857224128, Rg: 2675487-8, Filiação: Luzinete Rosa dos 

Santos* e Rubens Jose Antonio, data de nascimento: 21/11/1993, natural 

de Sorriso-MT, solteiro(a), falecido em 13/04/2014, Telefone 99833131 e 

atualmente em local incerto e não sabido ANDERSON LOPES EBONE E OU 

TIAGO LOPES EBONE, Filiação: Jelci Terezinha Lopes e Ervino João 

Ebone, data de nascimento: 16/06/1986, brasileiro(a), natural de 

Lajeado-RS, convivente, pedreiro. 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$ 556,94 (Quinhentos e cinquenta e seis reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, 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. 

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. .

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2020

Wanderley Joaquim de Barros Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229024 Nr: 17681-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HELOU DA COSTA & CIA LTDA 

EPP, RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20363 Nr: 3719-71.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 10M GROUP PARTIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOOL BRANCA LTDA, ALFREDO PLINIO 

GREIPEL, IVONE PINHEIRO GREIPEL, ESTEVAM RAFAEL HRUSCHKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARIA DE NORONHA - 

OAB:OAB/MT 11.371, Rafael Neves de Almeida Prado - OAB:212418, 

ROBERTO ADATI - OAB:OAB/SP 295.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, Marcello de Souza Taques - OAB:32258/PR, Wilson 

Mafra Meiler Filho - OAB:19787/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO CARLOS 

HIDALGO THOME, para devolução dos autos nº 3719-71.2002.811.0055, 

Protocolo 20363, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28889 Nr: 2816-31.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME, CARLOS 

ADALBERTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de cinco dias, acerca das 

informações prestadas pelo perito às fls. 243/245, a partir do que deverá 

promover o depósito dos honorários, salvo se deles discordar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 575 Nr: 344-04.1998.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Demoliner, COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA DONIDA CRESTANI - 

OAB:10936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16.307-A, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT, SILVIO CESAR DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 7806-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 475, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19337 Nr: 2306-23.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ledo Mattia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO INÁCIO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16.064, 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, PRISCILA VIVIANE 

MARIANO - OAB:18997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fls. 

318 e 321, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte executada acerca da 

lavratura do Termo de Penhora e Depósito de quotas da empresa Globo 

Reflorestamento Ltda - EPP, pertencente ao executado Leo Inacio 

Londero, o qual foi nomeado depositário do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287030 Nr: 14782-34.2018.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA MARTINS, LIA ZEITOUN PETRENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICIO VEIGA, CLODOALDO APARECIDO 

VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, VANIA MARTINS - OAB:23.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição e comprovante de depósito de fls. 164/164-verso, pugnando o que 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311143 Nr: 11662-46.2019.811.0055

 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: NMG, AMG, FREDSON DE OLIVEIRA GONÇALVES, 

LEICIMAR MARQUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, R. A. F. CORTES E CIA LTDA ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:OAB/SP 117.417

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 127, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados dos requeridos para, no prazo de quinze dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, indicando, ainda, 

as questões fáticas em que recairiam a atividade probatória, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119166 Nr: 9097-61.2009.811.0055

 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: JARDEL BRUM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - 

SUPERMERCADOS BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORTON ZACARIAS 

PETERMMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:MT- 13-987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 Certifico que à fl. 400 o autor requer a transferência de valores, 

entretanto, não constam nos autos valores depositados judicialmente, 

conforme comprovante extraído da Conta Única, a seguir juntado. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos para ciência e manifestação, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186319 Nr: 3735-68.2015.811.0055

 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: JENNYFER JESUS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC TANGARA SUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO PEREIRA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 10.788, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 252, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca das informações apresentadas às fls. 253/254 e fls. 

259/262.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 321030 Nr: 19630-30.2019.811.0055

 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: LLDS, ODSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, vejo que o feito encontra-se apto a sentença, 

contudo a parte autora deixa de mencionar o ano de início da união estável 

existente entre Luzia Luiza de Souza e Odecio da Silva Rego, desta forma 

o feito deve ser convertido em diligência.

Posto isso, CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora, para que 

indique data precisa do início da união estável existente entre o casal.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 326028 Nr: 23212-38.2019.811.0055

 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: TCSDO, VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 04/10.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Thayná Cristina Santana de Oliveira e Vagner Chargas da Silva.

Custas pelas partes, contudo, anotando serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

 Publique-se. Intime-se.

 Expeça-se com o competente formal de partilha.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 326399 Nr: 23533-73.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTDS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial (fl. 44), HOMOLOGO POR SENTENÇA para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual requerido 

por Josiane Tomaz da Silva e Joelson Antônio dos Santos, bem como o 

acordo entabulado entre as partes acerca da pensão alimentícia, guarda, 

visitas e partilha de bens.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.
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Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

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

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 3º Serviço de Registro Civil 

da Comarca de Cuiabá/MT, para que proceda com a competente 

averbação.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se com o competente formal de partilha.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267227 Nr: 30062-79.2017.811.0055

 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: RMVdM, CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B, WALTER LUIZ ALESSANDRI - OAB:38865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento dos bens 

deixados pelo falecido Rafael Vidigal de Matos proposta por Rafael 

Menossi Vidigal de Matos.

A requerente opôs embargos de declaração às fls. 108/112, alegando, em 

síntese, que a decisão de fl. 106 foi contraditória, posto que determinou a 

intimação da requerente para manifestar acerca do pedido de habilitação, 

desconsiderando que este pedido já foi indeferido pelo juízo.

 Manifesta ainda pelo cancelamento da negociação do bem móvel, 

pugnando por fim pela concessão de prazo para juntada dos documentos 

faltantes.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato.

Fundamento. Decido.

Os embargos são tempestivos (fl. 118), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

In casu, forçoso concluir que o pedido de habilitação de fls. 25/26 restou 

indeferido, conforme se abstrai da decisão de fl. 96, devendo, portanto, 

ser revogada a determinação do item 1 da fl. 106, bem como as 

constantes nos itens 2 e 3, considerando que a inventariante não 

concretizará a venda do bem.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos, para 

tanto, REVOGO as determinações constantes nos itens 1, 2 e 3 da fl. 106.

CONCEDO o prazo de 90 dias para cumprimento das determinações de fl. 

96verso.

INTIMEM-SE. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 25269 Nr: 1308-84.2004.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as informações constantes na nota devolutiva, intime-se a 

requerente para juntar cópia atualizada da matrícula do imóvel, para 

posterior análise do pedido de retificação do Formal de Partilha.

Com a juntada do documento, venham-me os autos conclusos para 

decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312728 Nr: 12812-62.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a inventariante na pessoa do seu advogado para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra integralmente a decisão de fl. 32, 

especificamente o item 4.F.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209950 Nr: 2042-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB, ADJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos.

Considerando os relatórios apresentados até o momento, sendo que 

consta a informação de que a tentativa de aproximação do adolescente 

Ronair Bento da Silva com o casal habilitado a adoção, inscrito no 

cadastro desta Comarca, Osvaldo e Nely, restou frustrada, 

prosseguindo-se com feito, passo as seguintes determinações.

1. Reiterem-se os ofícios expedidos ao Juízo da Infância e Juventude da 

Comarca de Cuiabá (fls. 828, 889 e 959), solicitando anuência de vaga na 

unidade de acolhimento institucional daquela cidade, qual seja Casa Lar 

Inclusiva, ou outra que entender pertinente, para a transferência do 

adolescente Ronair Bento da Silva, visando melhora substancial na sua 

saúde mental.

Com o ofício de reiteração do pedido, encaminhe-se cópia da decisão (fls. 

824/827).

2. Oficie-se a CEJA/MT solicitando sejam realizadas buscas ativas junto 

aos casais habilitados à adoção, no cadastro internacional, para possível 

inserção do adolescente Ronair Bento da Silva, em família substituta.

3. Intime-se a equipe multidisciplinar da Casa do Adolescente para dar 

continuidade no acompanhamento deste, bem como diligenciar 

incessantemente na localização de família substituta e de entidade, do 

Estado de Mato Grosso ou outro Estado da Federação, que melhor se 

adeque para o tratamento e acompanhamento do adolescente.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 328832 Nr: 25393-12.2019.811.0055

 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: WNS, DDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial de fl. 29, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 04/10.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Wanderson Nunes Santos e Daniella de Oliveira Lopes.

Custas pelas partes, contudo, anotando serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

 Publique-se. Intime-se.

 Expeça-se com o competente formal de partilha.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.
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Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331644 Nr: 1138-53.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:16727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 28/29 e 32, e tendo em vista a 

urgencia, que redesigno o dia 10/02/2020 às 14h30, para audiência de 

tentativa de conciliação que se realizará na sala de Audiência da Segunda 

Vara Cível, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320143 Nr: 18871-66.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDSL, GML, ERCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354/MT, 

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:

 Desse modo, entendo que o possível reconhecimento de união estável 

entre as requerentes e o de cujus, somente poderia ser obtido diretamente 

no processo de arrolamento, desde que a prova documental apresentada 

fosse suficiente para comprovação, o que não ocorreu no presente feito, 

ao contrário, pelos documentos apresentados pela parte requerente, 

Fernanda Marcos da Silva Luppi e pela parte que requereu habilitação, 

Emilli Rayanne Costa e Silva, constata-se que existem diversas 

divergências quanto a suposta união estável, não sendo passíveis de 

caracterizar a união estável com nenhuma das requerentes.Logo, como 

no caso em comento não restou devidamente comprovada qualquer união 

estável envolvendo o de cujus, entendo necessário que as requerentes 

venham a propor ação própria, para que haja o reconhecimento ou não da 

união estável entre estas e o de cujus, comprovando ainda quanto aos 

bens objetos da partilha que foram adquiridos pelo esforço comum, no 

período de convivência, casa existente.Assim, ante o não cabimento da 

habilitação da suposta convivente do de cujus, bem como da própria parte 

requerente, caberá a estas propor a competente ação pela via 

adequada.Ademais, considerando que a requerente não comprovou o 

estado de viúva meeira, deve ser revogada sua nomeação como 

inventariante. Posto isso, revogo a nomeação da inventariante (fl. 14), e, 

permanecendo habilitada nos autos apenas a herdeira menor, nomeio 

inventariante, Giovana Marcos Luppi, devidamente representada por sua 

genitora, Fernanda Marcos da Silva Luppi.Intimem-se a Sra. Fernanda 

Marcos da Silva Luppi e Emilli Rayanne Costa Silva para querendo propor 

ação de reconhecimento de união estável, em autos apartados. Intime-se a 

inventariante nomeada, através da sua representante legal, para cumprir a 

decisão de fl. 14.Seja dado conhecimento ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, Primeira Câmara de Direito Privado, acerca da presente 

decisão.Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315526 Nr: 15172-67.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPDO, JODS, APDOV, APDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 35 requerendo a concessão de prazo, que 

em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a parte 

autora que o processo ficará suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313654 Nr: 13611-08.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 24/25, que redesigno o dia 

07/08/2020 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295158 Nr: 21132-38.2018.811.0055

 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: CADC, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, LETÍCIA LANCELOTTI FÁVERO - 

OAB:25.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) inventariante, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos, cópia das certidões de 

nascimento e/ou casamento dos herdeiros (as), para posterior expedião 

do Formal de Partilha, referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304872 Nr: 6657-43.2019.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WRDS, SPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 89/90, que designo o dia 

07/08/2020 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 306075 Nr: 7574-62.2019.811.0055

 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: SILVANO FIRMINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985

 Autos nº: 306075.

 Vistos,

 Não existem preliminares a ser analisadas, nem questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro 

o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção oral, consistente na oitiva de testemunhas.

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) ação ou 

omissão do requerido; b) existência de dano; c) extensão do dano; d) 

nexo de causalidade; e) existência de culpa.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 16 de abril de 2020, as 14:00 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 306084 Nr: 7587-61.2019.811.0055

 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: STEFANI APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENOINO DA LUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT, PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - OAB:24.783/MT

 Autos nº: 306084.

 Vistos,

 A parte requerida alegou preliminarmente, em sua contestação de fls. 

58/72, que a parte autora não faz jus a gratuidade da justiça, pois possui 

veículo e moradia própria, trabalho fixo e por ter arcado com as despesas 

do tratamento médico.

 Assim, pugnou pela revogação da concessão da gratuidade da justiça e a 

condenação da parte autora em honorários advocatícios e pagar um 

décuplo das custas judiciais e que, caso sejam mantidos os benefícios da 

gratuidade da justiça, fosse nomeado defensor público para assumira 

defesa da autora com substabelecimento da procuração original.

 Pois bem, ressalto que a questão da gratuidade da justiça está 

disciplinada pela Lei n.º 1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe:

“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”.

 Ainda de acordo com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

cabendo a parte contrária impugnar o pedido, demonstrando que o 

beneficiário não faz jus a gratuidade da justiça.

 In casu, entendo que a parte requerida não logrou êxito em demonstrar 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

manutenção da concessão da gratuidade.

Neste contexto, sendo certo que a alegação de que a parte autora possui 

condições de arcar com as custas e despesas processuais pelo fato de 

possuir emprego fixo, veículo e residência própria não se mostra 

suficiente, no caso em testilha, para afastar a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência da parte autora, principalmente por se 

tratar de veículo de baixo valor, utilizado para se locomover ao trabalho, 

bem como esta residir em um bairro simples.

 Por essas razões, mantenho a concessão da gratuidade da justiça à 

parte autora.

 Outrossim, deixo de nomear defensor público para assumir a defesa da 

autora, haja vista esta já possuir patrono nos autos, não sendo obrigatória 

a assistência judiciária pela Defensoria Pública aos beneficiários da 

assistência judiciária gratuita.

Quanto à preliminar de incorreção do valor da causa, sob a alegação de 

que o valor atribuído à causa é excessivo, entendo que o valor da causa 

deve sempre corresponder ao benefício econômico pretendido pelo 

postulante, sendo nesse sentido a lição de Pedro da Silva Dinamarco (In 

Código de Processo Civil, coordenado por Antonio Carlos Marcato. São 

Paulo: Ed. Atlas, 2004, pág. 734) em comentário ao artigo 259 do Código 

de Processo Civil. Vejamos:

“A regra mais importante para a fixação do valor da causa – seja na 

petição inicial, seja em eventual incidente de impugnação – é que ele deve 

corresponder, o mais próximo possível, ao benefício econômico pretendido 

pelo demandante ao propor sua demanda (...) sempre que possível, 

deve-se utilizar essa regra geral.”

 Como se vê, o valor da causa deve ser equivalente ao benefício 

econômico pretendido pelo demandante, de forma que, no caso dos autos, 

a parte autora pretende a condenação da parte requerida em indenização 

por danos materiais, morais, lucros cessantes e danos emergentes, bem 

como danos estéticos, todos somados totalizando o valor de R$ 

56.671,74.

 Por esta razão, rejeito a impugnação ao valor da causa.

 Não existem outras preliminares a ser analisadas, nem questões 

processuais pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, razão pela 

qual declaro o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção oral, consistente na oitiva de testemunhas.

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) ação ou 

omissão do requerido; b) existência de dano; c) extensão do dano; d) 

nexo de causalidade; e) existência de culpa; f) existência de culpa 

exclusiva do réu; g) existência de excludente de culpabilidade.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 16 de abril de 2020, as 15:00 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257003 Nr: 22291-50.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0, 

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº: 257003.

 Vistos,

 Considerando que a audiência de instrução e julgamento anteriormente 

agendada não foi realizada haja vista as partes terem requerido 

suspensão do feito para realização de acordo extrajudicial (fls. 148), bem 

como o petitório de fls. 155, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de março de 2020, às 15h30min.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 
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disposições do novo CPC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293135 Nr: 19499-89.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTAIR MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DA PAIXÃO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 293135.

 Vistos,

 Não existem preliminares a ser analisadas, nem questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro 

o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas.

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) ação ou 

omissão do requerido; b) existência de dano; c) extensão do dano; d) 

nexo de causalidade; e) existência de culpa.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 16 de abril de 2020, às 16:00 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158698 Nr: 7296-71.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158698.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 179, tendo em vista que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local, sendo que incumbe à parte exequente promover diligências 

para encontrar bens em nome da parte executada.

Nesta senda, a exequente pode também se valer da CEI (Central Eletrônica 

de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado 

de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora 

em todos os cartórios do Estado.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 304157 Nr: 6089-27.2019.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 304157.

Natureza: Busca e Apreensão.

Requerente: Bradesco Administradora Consorcios Ltda.

Requerido: Carlos Ademir Filippin.

Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizado por Bradesco 

Administradora Consorcios Ltda em face de Carlos Ademir Filippin, ambos 

qualificados nos autos.

 Realizados vários atos processuais, a parte autora foi intimada pelo DJe 

(fls. 54) e pessoalmente (fls. 62) para dar prosseguimento ao feito, 

contudo, em ambas as ocasiões, deixou transcorrer o prazo in albis, tendo 

sido certificado o decurso de prazo às fls. 60 e 63.

 É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimado pessoalmente e pelo DJe, o 

autor deixou de promover os atos e as diligências que lhe incumbia, tendo, 

portanto, abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, considerando que o feito encontra-se paralisado por tempo 

superior a 30 dias por não promover, o requerente, as diligências que lhe 

competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito nos termos do art. 

485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser suportadas pela parte 

autora.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294578 Nr: 20644-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 294578.

 Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco s/a 

em face de Sidiney Oliveira Santana, ambos devidamente qualificados nos 

autos, buscando a apreensão do bem descrito na inicial, alienado 

fiduciariamente em garantia, justificando o pleito por se encontrar a parte 

requerida em mora.

 Deferida a liminar, após algumas tentativas de localização do bem, este 

fora encontrado com muitas avarias, conforme certificado pelo oficial de 

justiça às fls. 91, tendo este deixado de cumprir a medida liminar a pedido 

da parte autora, devido ao estado do veículo, não tendo sido este 

apreendido, tampouco citado o réu.

 Às fls. 102/103 a parte autora requereu a conversão da ação em 

execução, com fundamento no art. 4º do Dec.-Lei 911/69.

 É o necessário à análise e decisão.

 Analisando os autos, verifico que a parte Requerente aditou a inicial para 

requerer a execução do crédito na forma do art. 829 e seguintes do 
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Código de Processo Civil, sendo certo que a relação processual realmente 

ainda não foi angularizada.

Contudo, por se tratar de ação de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, este segue o rito do Dec.-Lei 911/69, sendo que este 

dispõe em seu artigo 4º o seguinte:

“Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Desse modo, verifico que o veículo objeto da demanda fora devidamente 

encontrado, entretanto, com diversas avarias, estando em péssimo estado 

de conservação, sendo que o próprio requerido informou ao senhor 

meirinho que este teria capotado, conforme consta em certidão de fls. 91, 

não podendo o referido bem dado em garantia suprir a dívida contraída 

pelo réu.

Neste contexto, entendo que devido ao fato do automóvel ter sido 

encontrado em estado de sucata, conforme demonstram as fotografias de 

fls. 92/99 trazidas pelo oficial de justiça, tal situação se equipara a sua 

não localização, haja vista que a venda desta não trará resultado útil ao 

autor para quitação do débito existente.

Outrossim, ressalto que referida conversão só é possível pelo fato da 

liminar não ter sido cumprida, não tendo sido apreendido o bem objeto da 

demanda e tampouco ter sido o réu citado, ensejando, assim, a conversão 

da ação em ação de execução.

 Nesta senda, colaciono os seguintes julgados:

“Apelação - Alienação Fiduciária. É incabível a conversão da ação de 

busca e apreensão em ação depósito ou em execução, após a citação do 

réu, se o veículo, objeto da ação, encontra-se em lugar conhecido. 

Recurso provido.”

 (TJSP; Apelação Cível 1001853-17.2016.8.26.0115; Relator (a): Lino 

Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campo 

Limpo Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de 

Registro: 21/06/2018)(original sem grifo)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Indeferimento 

do pedido de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação 

Executiva. INCONFORMISMO Da Financeira autora deduzido no Recurso. 

ACOLHIMENTO. Veículo localizado em péssimo estado de conservação, 

com o motor danificado. Hipótese que autoriza a conversão da Ação de 

Busca e Apreensão em Ação Executiva. Precedentes do C. STJ. Decisão 

reformada. RECURSO PROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2002275-58.2018.8.26.0000; Relator (a): 

Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito 

Privado; Foro Central Cível - 38ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

22/05/2018; Data de Registro: 06/06/2018)(original sem grifo)

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – BEM LOCALIZADO 

EM ESTADO DE SUCATA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA – 

RECURSO NÃO PROVIDO. A localização do bem dado em garantia em 

estado de sucata pode ser equiparada à sua não localização, o que 

autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em ação de 

execução, conforme orientação jurisprudencial. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

BUSCA E APREENSÃO – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC – 

IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE ENCARGOS CONTRATUAIS. Na 

ação de busca e apreensão não estão em debate as cláusulas do 

contrato firmado entre as partes, se válidas ou não, mas meramente o 

esbulho possessório, o que torna irrelevante qualquer discussão a 

respeito da aplicação das normas do CDC, cláusulas contratuais e 

encargos, uma vez que se trata de ação meramente possessória, a qual 

prescinde de qualquer apreciação do quantum debeatur, vez que não se 

trata de ação de cobrança.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2183731-09.2016.8.26.0000; Relator (a): 

Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Araraquara - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2016; Data de 

Registro: 27/09/2016)(original sem grifo)

“Processual civil. Recurso especial. Ação de busca e apreensão. 

Conversão em ação de depósito. Bem encontrado em estado de sucata. 

Orientação jurisprudencial do STF. – Seguindo orientação jurisprudencial 

do STF, a localização do bem dado em garantia em estado de sucata pode 

ser equiparada à sua não localização, o que autoriza a conversão da 

ação de busca e apreensão em ação de depósito. Recurso especial 

provido.”

(STJ – Resp: 654741 SP 2004/0055621-8, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2007, T3- TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 23/04/2007 p. 255)(original sem grifo)

 Assim, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, converto em 

execução e determino que a parte executada seja citada, para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, devendo ser a mesma 

advertida de que o prazo para embargar é de 15 (quinze) dias, contados 

na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já defiro a 

utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Inexitosa a penhora online, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimado pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as tentativas de citação pessoal e com hora certa, deverá a 

parte exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 30 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161600 Nr: 12345-93.2013.811.0055

 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: ERNESTINA DE CASTRO CHIEREGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IZABEL MARANGONI COSTA, MASSA 

FALIDA DO ESPOLIO DE JOSÉ JACINTO COSTA, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7 690, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065/A, 

PATRICIA GASPAR NÓBREGA - OAB:6211/MT, ROSENI APARECIDA 

FARINÁCIO - OAB:4747

 Autos nº: 161600.

 Vistos,

 Diante dos petitórios e documentos de fls. 300/305, 321/336, 340/349 e 

379/384, defiro a habilitação dos herdeiros da exequente ao polo ativo da 

demanda.

 Proceda-se as retificações necessárias junto a capa dos autos e 

distribuidor.

 Desse modo, intimem-se as partes da sentença de fls. 292/297 para fins 

recursais.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 321377 Nr: 19875-41.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSÉ REFFATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON SOARES RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT

 Autos nº: 321377.

 Vistos,

Diante da renúncia dos advogados da parte autora às fls. 102/103, 

intime-se pessoalmente a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

constituir novo advogado, cientificando-a que, caso não regularize sua 

representação processual no prazo estabelecido, o processo será 

extinto.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 451 Nr: 996-55.1997.811.0055

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO KLEIN SOARES - 

OAB:189.844-RJ, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ 

346.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração formulado pela parte 

exequente às fls. 431/456 para que a cônjuge sobrevivente, Sra. 

Aparecida Brunetta, continue a representar o espólio em juízo, na 

qualidade de administradora provisória, ficando a cargo do juízo 

deprecado verificar a regularidade das intimações das partes para o 

prosseguimento dos atos expropriatórios.Por outro lado, deixo de 

conhecer o pedido de nulidade do auto de avaliação realizado na carta 

precatória em trâmite no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, bem como os pedidos formulados às fls. 460/466 pela empresa 

JNR Agropecuária Ltda.Encaminhe cópia da presente decisão ao juízo 

deprecado (1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, código nº 

79090).Intimem-se todos desta decisão, inclusive a empresa JNR 

Agropecuária Ltda e a Sra. Aparecida Brunetta, esta por meio do 

advogado que subscreve o petitório de fls. 516. Cumpra-se com 

urgência.Tangará da Serra-MT, 04 de fevereiro de 2020.Anderson Gomes 

JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118281 Nr: 8281-79.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO FERREIRA MENDES, ELIANA DOS 

SANTOS MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES, CARLOS ROBERTO MENDES, 

NEUSA RAMOS MENDES, MARIA ALICE AGUIAR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/oab-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT, 

Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Certifico que, intimo a parte autora, para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 57720 Nr: 7174-05.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO AR INDUSTRIA COMERCIO LTDA, INSTITUTO DE 

PERÍCIAS CIENTÍFICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Autos nº. 57720.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 609, verifico o descumprimento da decisão de 

fls. 607, sendo que o réu fora advertido de que sua inércia acarretaria em 

crime de desobediência.

Desse modo, encaminhem-se cópias dos autos à Delegacia de Polícia para 

apuração de eventual crime de desobediência.

Ademais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, requerer 

o que entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2019.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284512 Nr: 12686-46.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069

 Autos nº: 284512.

 Vistos,

A parte autora requereu pela produção de prova pericial, às fls. 126 e 

140/141, consistente na perícia grafotécnica, pugnando também fosse 

juntado aos autos cópia do contrato original.

 Em decisão de fls. 142/143, foi deferida a produção da perícia 

grafotécnica, sendo nomeado o IPC – Instituto de Perícias Científicas para 

o encargo e determinada a intimação do perito para apresentar a proposta 

de honorários e, havendo concordância quanto a estes, a intimação da 

parte requerida para depositar judicialmente o valor dos honorários do 

perito.

Às fls. 145/146, a parte requerida manifestou requerendo que os 

honorários periciais sejam suportados pelo autor, alegando não ter 

requerido referida prova, não devendo, desse modo, arcar com o custo.

Requereu também a dilação do prazo para apresentação do contrato 

original e cédula de crédito bancário, aduzindo se tratar de documento de 

difícil localização.

É o necessário à análise e decisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que o ônus probatório não fora 

invertido e que somente a parte autora requereu a produção da referida 

prova pericial.

Desse modo, é cediço que os honorários periciais deverão ser arcados 

pela parte autora, conforme exposto no artigo 95 do Código de Processo 

Civil:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.”

Contudo, foi concedido à autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, conforme decisão de fls. 47/49, sendo que neste caso, deve ser 

cumprido o §3° do art. 95 do CPC e seus incisos, que dispõem o seguinte:

“§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;
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II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Ante o exposto, entendo que o encargo de efetuar o pagamento dos 

honorários periciais é da parte autora, todavia, haja vista esta ser 

beneficiária da justiça gratuita, este recairá sobre o estado. Neste sentido, 

colaciono os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIO PERICIAL – PERÍCIA 

REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ONUS 

TRANSFERIDO AO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 33 DO CPC. 1- A remuneração do perito será paga pela parte que 

houver requerido a produção da prova pericial , nos termos do que é 

definido pelo art. 33 do CPC.

2- Tendo o autor requerido a realização de prova pericial , a ele incumbe o 

desembolso dos honorários do perito, ainda que beneficiário da justiça 

gratuita , pois, neste caso, seu correspondente valor será suportado, ao 

final, pelo vencido ou pelo Estado.”

(N.U 0123747-87.2012.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

12/11/2013, Publicado no DJE 19/11/2013)(original sem grifo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROVA 

PERICIAL – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – PARTE QUE 

REQUER – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O ônus de produção da 

prova e o de pagamento dos honorários periciais são distintos e não 

necessariamente serão impostos à mesma parte. Nos termos do art. 373, I, 

do CPC é ônus do Autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e, 

a responsabilidade de pagamento dos honorários periciais incumbe 

também ao Autor, se foi o único que a requereu, inteligência do art. 95 do 

CPC.”

(N.U 1016163-94.2019.8.11.0000, 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)(original 

sem grifo)

Desse modo, entendo desnecessária a intimação do Estado de Mato 

Grosso para se manifestar em relação à proposta de honorários periciais, 

uma vez que a homologação do valor dos honorários é ato privativo do 

Juízo da causa, além de o Estado não figurar como parte nos autos, sendo 

certo que o § 4º do art. 95 do Código de Processo Civil, determina apenas 

a intimação da Fazenda Pública, após o trânsito em julgado da decisão 

final, caso seja vencido o beneficiário da justiça gratuita.

 Assim, após a apresentação da proposta de honorários, intime-se a parte 

demandada para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre esta, uma vez 

que, se sucumbente, será condenada a desembolsar tal valor.

Havendo concordância, cumpra-se o disposto ao final da decisão de fls. 

142/143.

Outrossim, concedo a dilação de prazo requerida às fls. 145/146 para a 

juntada do contrato original em 30 (trinta) dias.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210664 Nr: 2607-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUTIEN DE SOUZA GARCIA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 Autos nº: 210664.

 Vistos,

Diante da renúncia das advogadas da parte executada às fls. 151, 

intime-se pessoalmente a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, constituir novo advogado, cientificando-a que, caso não regularize 

sua representação processual no prazo estabelecido, o processo 

prosseguirá a sua revelia.

Feito isto, mediante a informação do descumprimento do acordo celebrado 

entre as partes, impõe-se o cumprimento do mesmo, motivo pelo qual 

recebo o cumprimento de sentença formulado às fls. 142/147.

 Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, desde já determino 

que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a 

regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111783 Nr: 1990-63.2009.811.0055

 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 MARIANO BRIDI, LEDI FIGUEIREDO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD RIO DE JANEIRO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, BROOKFIELD SÃO PAULO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, JULIO NICOLAU FILHO - 

OAB:105.694/SP, JULIO NICOLAU FILHO - OAB:105.694-SP, MARCELO 

MORALES DE ABREU SAMPAIO - OAB:293.438-SP

 Autos nº: 111783.

Natureza: Revisional, Declaratória e Indenizatória.

Requerente: Luiz Mariano Bridi e Ledi Figueiredo Bridi.

Requeridos: Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários s/a e 

outro.

 Vistos,

Trata-se de ação ordinária de revisão contratual com pedido de 

antecipação de tutela – cumulada com declaratória de inexistência de 

débito, cancelamento de ônus, ressarcimento de despesas, repetição de 

indébito e indenização por dano moral proposta por Luiz Mariano Bridi e 

Ledi Figueiredo Bridi em desfavor de Brookfield Rio de Janeiro 

Empreendimentos Imobiliários s/a e Brookfield São Paulo Empreendimentos 

Imobiliários s/a, todos devidamente qualificados nos autos.

Realizados vários atos processuais, as partes, às fls. 618/621, 

comunicaram a composição de um acordo, requerendo sua homologação 

e suspensão da execução.

Às fls. 622 foi determinada a intimação dos novos patronos da parte 

requerida para juntar procuração nos autos, comprovando sua 

capacidade postulatória, sob pena de não homologação do acordo 

entabulado.

Às fls. 623/628 fora juntado aos auto a documentação requerida.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 
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razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes.

 Mantenham-se os autos suspensos até 31.03.2020, prazo final para 

cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC.

Custas remanescentes, se houver, na modalidade pro rata, em 

conformidade com o §2º do art. 90, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146301 Nr: 6025-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 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: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:98.479 e 10.962

 Autos nº: 146301.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Felipe Bedin Biasotto.

Executado: Banco do Brasil s/a.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Felipe Bedin Biasotto, 

em desfavor de Banco do Brasil s/a, todos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 139 foi bloqueado na conta 

bancária da parte executada via Bacenjud o valor atualizado da dívida.

Às fls. 141 foi certificado o decurso do prazo para o executado impugnar 

a penhora.

 É o relatório.

D E C I D O.

Entendo que foi satisfeita integralmente a obrigação, devendo o processo 

deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Considerando que não houve impugnação da parte Executada quanto ao 

valor bloqueado às fls. 139 via BACENJUD, converto referida 

indisponibilidade em penhora e procedo a transferência do valor à conta 

única.

Outrossim, defiro o levantamento pela parte exequente do valor 

bloqueado, mediante a expedição de competente alvará, devendo esta ser 

intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os dados 

bancários para depósito.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora 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.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 31 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 313056 Nr: 13092-33.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 313056.

 Vistos,

 Banco Bradesco Financiamentos s/a opôs embargos de declaração em 

face da sentença de fls. 36, sustentando a existência de erro material.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 39).

Isso porque, não houve erro material, omissão ou contradição na sentença 

de fls. 36, mas sim inconformismo da parte embargante, devendo ela se 

valer do meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se 

for o caso, pois os embargos de declaração não se prestam a esta 

finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado.” 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges).”

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - DESPROVIDO. Para 

que sejam cabíveis os embargos de declaração, mister se faz observar os 

requisitos elencados no art. 535, do CPC, quais sejam: omissão, 

contradição ou obscuridade eventualmente contidas na decisão. Ainda é 

admitido, o declaratório para corrigir eventual erro material. O julgador não 

está obrigado a discorrer sobre todas as teses da defesa, bastando para 

tanto, que o faça de forma fundamentada e motivada, a teor do que dispõe 

o art. 93, inc. IX, da CF, o que de fato o ocorreu. Estando ausentes os 

requisitos ensejadores elencados no art. 535, do CPC, não há como 

acolher a pretensão do recorrente, devendo ser desprovido, sob pena de 

reexaminar matéria já decidida. (Embargos de Declaração nº. 3276. Ano 

2012. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

 Com efeito, a sentença embargada encontra-se satisfatoriamente 

fundamentada, com a exposição das razões de meu convencimento, não 

havendo erro material, omissão ou contradição, conforme alegou a parte 

embargante, mas sim autêntico inconformismo, o que reclama meio 

impugnativo próprio, que não os embargos de declaração.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 38, por 

inexistirem os vícios apontados e, com fundamento no § 2º do art. 1026 do 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 30 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 315290 Nr: 14945-77.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DUTRA ALVES EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 315290.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 46, tendo em vista que a parte executada ainda 

não foi citada.

Além disso, não há comprovação qualquer de que a parte executada 

esteja tentando alienar os seus bens, ou ainda, que está caindo em 

insolvência, podendo acarretar perigo de dano ou risco ao resultado útil ao 

processo.

 Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar novo endereço para citação da parte requerida ou requerer o que 

de direito.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 316058 Nr: 15625-62.2019.811.0055

 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: JANDERSON SOARES RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSÉ REFFATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT, Sérgio Jose Pasquali Junior - OAB:22415/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 Autos nº: 316058.

 Vistos,

Diante da renúncia dos advogados da parte autora às fls. 138/139, 

intime-se pessoalmente a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

constituir novo advogado, cientificando-a que, caso não regularize sua 

representação processual no prazo estabelecido, o processo será 

extinto.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 319073 Nr: 18039-33.2019.811.0055

 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: MARINA LEITE DA SILVA E SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SILVIANO 

FRANCISCO - OAB:OAB/SP:138.605, BEATRIZ DIAS RIZZO - 

OAB:118.727-SP, CLAUDIA POILITANSKI - OAB:118.860-SP, JOSÉ 

VIRGÍLIO VITA NETO - OAB:182.805-SP

 Autos nº: 319073.

Natureza: Declaratória e Indenizatória.

Requerente: Marina Leite da Silva e Sousa.

Requerido: Banco Itaú Consignado S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar 

de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais e repetição de 

indébito em dobro, ajuizada em 14 de agosto de 2019, por Marina Leite da 

Silva e Sousa em face de Banco Itaú Consignado S/A, ambos qualificados 

na inicial.

Alegou a requerente na peça exordial, em resumo, que jamais manteve 

relação contratual com a requerida, sendo cobrada por valores que não 

deve.

Afirmou que tentou solucionar o conflito administrativamente com a 

requerida via contato telefônico.

 Pugnou a requerente, em sede de tutela antecipada, que a parte requerida 

retirasse a inscrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao 

crédito.

 Ao final, requereu fosse declarada a inexistência de débito referente aos 

contratos anteriormente informados, a condenação da requerida ao 

pagamento da indenização por danos morais e repetição de indébito.

 Pugnou ainda pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a 

inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 14/17.

Às fls. 18/20 a inicial foi recebida, sendo indeferido o pedido de tutela de 

urgência postulado, contudo, concedido os pedidos de aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

Às fls. 21/22 a parte autora peticionou requerendo a reconsideração do 

pedido liminar, juntando às fls. 23/24 documentos comprovando a 

inscrição do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes.

Às fls. 26 foi mantida a decisão de fls. 18/20, sendo destacado que a 

decisão poderia ser revista após a apresentação da defesa.

Às fls. 35 foi certificado o decurso do prazo para que a parte requerida 

contestasse a ação, quedando-se inerte.

Às fls. 39/42 a autora peticionou requerendo a decretação da revelia da 

parte requerida, bem como o julgamento antecipado da lide nos moldes 

pugnados na exordial.

É o breve relatório.

D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

decreto a sua revelia, tornando-se factível o abreviamento do rito (art. 

355, inciso II, do Código de Processo Civil) com a consequente aplicação 

da regra do art. 344 do Código de Processo Civil, ensejando, assim, a 

procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte autora merece ser acolhido em parte, pois o 

conjunto probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a 

presunção que lhe favorece.

 Consigno que a inicial veio instruída com a comunicação dos débitos junto 

à parte requerida (fls. 17), sendo posteriormente aditada a inicial, tendo a 

parte autora juntado os comprovantes de inscrição da autora nos 

cadastros de inadimplentes (fls. 23/24).

Ademais, foi destacado na decisão de fls. 26 que determinei a inversão do 

ônus probatório pelo fato da prova negativa objeto dos autos, ou seja, a 

inexistência de contrato entre autor e requerido, ser de tamanha 

dificuldade de ser produzida pela requerente, sendo que o requerido não 

se manifestou nos autos.

Destaco, desse modo, que cabe à parte requerida a prova dos direitos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do 

que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do 

qual o requerido não desincumbiu, pois sequer contestou a ação.

 Por outro lado, em relação aos danos morais, sabe-se que em ações de 

indenização, mister a comprovação dos requisitos para a sua 

configuração, sendo eles, o dano, a conduta ilícita do causador do dano 

(comissiva ou omissiva), bem como o nexo de causalidade entre tal 

conduta e o prejuízo moral sofrido.

 Impende destacar que mesmo tendo sido invertido o ônus da prova na 

decisão que recebeu a inicial (fls. 18/20), a parte requerida não contestou 

o pedido inicial (fls. 35), deixando, desse modo, de comprovar a legalidade 

das cobranças, de modo que não se desincumbiu de seu ônus e não 

apresentou defesa nos autos, quedando-se completamente inerte.

 Logo, são indevidas as cobranças apresentadas, uma vez que a 

requerida não demonstrou que a autora efetivamente tenha participado de 

qualquer relação jurídica com ela que justificasse a cobrança. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – 

DESCONTO EM FOLHA DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – SAQUES 
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REALIZADOS COM O CARTÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DEVIDA – DANO MORAL 

CONFIGURADO. 1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, 

incumbe à parte ré comprovar a regularidade da contratação originária da 

dívida questionada, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se 

atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa. 2. Hipótese em 

que a instituição financeira não comprovou a efetiva contratação do 

cartão de crédito e a realização dos saques ensejadores dos descontos 

em folha de pagamento, deixando de se desincumbir do seu encargo 

probatório, uma vez que a parte autora negou expressamente tê-lo 

contratado e contraído o empréstimo. 3. Direito ao recebimento de 

indenização por danos morais reconhecido, diante da irregularidade dos 

descontos promovidos em folha de pagamento para adimplemento do valor 

mínimo das faturas de cartão de crédito não contratado, prejudicando a 

subsistência da parte. 4. Apelação desprovida.

(TJ-MG – AC: 10352160051491001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de 

Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 06/12/2019) (original sem 

grifo)

 Nesta senda, resta patente a relação de causalidade entre a conduta 

praticada pela empresa requerida, consistente no protesto indevido, e o 

dano moral suportado pela parte autora.

Posto isso, cumpre-me anotar que doutrina e jurisprudência localizaram os 

danos morais ao lado dos danos materiais, passando ambos a integrar o 

perímetro da responsabilidade civil, sujeitando-se a indenização moral ao 

preenchimento dos requisitos acima demonstrados.

Contudo, enquanto para a reparação material faz-se mister demonstrar a 

conduta ilícita do agente, sua culpa, o nexo de causalidade e o dano, para 

a compensação do dano moral é despicienda a prova do dano ou sua 

repercussão na esfera material, sendo tal presumível uma vez provada a 

ilicitude da ação ou omissão do ofensor, segundo o remansoso 

entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO - DANO IN RE IPSA - JURISPRUDÊNCIA DESTA 

CORTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE - 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- "Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, 

Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2.- A intervenção do STJ, 

Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito 

Federal para todo o País e não para a revisão de questões de interesse 

individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, 

somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, 

cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório 

ou abusivo. 3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em 

razão de protesto indevido de título, foi fixado em 14.08.2012 a 

indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano 

moral. 4.- Agravo Regimental improvido.” (STJ , Relator: Ministro SIDNEI 

BENETI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA)

Oportuna é a transcrição, inclusive, de ementa proferida em hipótese 

análoga à dos autos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

““APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL 

– RECURSO DESPROVIDO. 1. “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 09/08/2011, DJe 

15/08/2011). 2. O valor da indenização deve ser arbitrado, com obediência 

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o 

propósito pedagógico do ofensor.” (Ap 491/2015, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no 

DJE 22/06/2015) (grifo nosso)

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta 

agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a título de dano 

moral em favor da parte autora.

Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do 

dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social do autor, bem como os reflexos danosos do ato ilícito 

praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, quanto ao pedido de repetição de indébito em dobro, dispõe o 

Código Civil o seguinte:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado 

a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional 

antes de cumprida a condição”.

Desse modo, verifico que a instituição financeira requerida não recebeu 

valor indevido, e sim realizou apenas uma cobrança indevida, não 

restando configurado o direito ao recebimento de repetição de indébito.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, bem como 

para condenar parte requerida a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de indenização pelos danos morais causados.

 O valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo INPC a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 

406 do Código Civil a partir do evento danoso, isso nos termos do 

entendimento que restou consolidado após o julgamento do REsp. nº 

1.132.866-SP.

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência mínima da 

autora, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de 

Processo Civil, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o art. 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 325245 Nr: 22734-30.2019.811.0055

 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: ESTEVAN DA SILVA OLIVEIRA

 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

 Autos nº. 325245.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153258 Nr: 1930-51.2013.811.0055

 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: ANTONIO FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056, RENATO ALVES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT:14850

 Autos nº: 153258.

Natureza: Revisional e Consignação.

Requerente: Antonio Feliciano.

Requerido: Banco Bradesco Financiamentos s/a.

Vistos,

Trata-se de ação ordinária de descaracterização do contrato de leasing 

para contrato de compra e venda a prazo c/c revisional e consignação em 

pagamento com pedido de liminar de antecipação de tutela ajuizada por 

Antonio Feliciano em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos s/a, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes realizaram um acordo nos 

autos apensos (ação de reintegração de posse com pedido liminar cód. 

159836), requerendo as partes às fls. 120/121 a desistência da presente 

ação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, estando às partes de acordo quanto à desistência do 

presente feito, entendo que o processo deve ser efetivamente extinto, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, homologo a desistência requerida, julgando extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, da forma acordada.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159836 Nr: 9145-78.2013.811.0055

 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: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FELICIANO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A

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

OAB:11692/MT

 Autos nº: 159836.

Natureza: Reintegração de Posse.

Requerente: Bradesco Leasing s/a – Arrendamento Mercantil.

Requerido: Antonio Feliciano.

Vistos,

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar “inaudita 

altera pars” ajuizado por Bradesco Leasing s/a – Arrendamento Mercantil 

em desfavor de Antonio Feliciano, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Realizados vários atos processuais, as partes, às fls. 120/121, 

comunicaram a composição de um acordo, requerendo a sua 

homologação e consequente extinção do feito.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Custas remanescentes pela parte executada, conforme acordado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258115 Nr: 23316-98.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESLAINE CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BENVINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 258115.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 59/60. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Analisando detidamente os autos, verifico que o devedor foi revel na fase 

de conhecimento, de modo que a intimação deve ocorrer na forma 

estabelecida no inciso IV do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

Após, intime-se a parte executada, por edital, para, no prazo de 15 dias, 

efetuar o pagamento da quantia atualizada, deduzindo o valor ressarcido 

pela instituição financeira, acrescido de custas, se houver, ficando a parte 

devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez por 

cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Sendo esta inexitosa, intime-se a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 dias.

Ademais, requereu a parte exequente pelo levantamento da quantia de R$ 

3.500,00 bloqueada pelo banco ante a denúncia realizada, conforme ofício 

de fls. 18 da Caixa Econômica Federal, devendo este ser deduzido do 

valor da dívida.

Desse modo, defiro referido pedido, entretanto, consigno que referida 

quantia deverá ser depositada em juízo, podendo somente ser levantada 

para a parte exequente após o decurso do prazo de impugnar o 

cumprimento de sentença. Logo, oficie-se a Caixa Econômica Federal para 

que proceda com o depósito em juízo da quantia informada em ofício de 

fls. 18.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 102773 Nr: 1625-43.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULIENE ROSA TORRES DA SILVA ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULIENE ROSA TORRES DA 

SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Autos nº: 102773.

 Vistos,

 Às fls. 299 foi determinada a intimação da parte requerida para 

providenciar a baixa do gravame no prazo de 10 dias, sob pena de multa 

diária.

Após a realização de alguns atos processuais, às fls. 339/340 a 
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exequente informou que em consulta ao sítio eletrônico do DETRAN/MT 

verificou a existência de dois débitos em nome da exequente, sendo um 

de liberação de gravame e outro de emissão de CRV, totalizando o valor 

de R$ 336,57.

Desse modo, pugnou que o executado fosse intimado para, além de 

efetuar o pagamento do débito existente acerca da multa diária, também 

efetuar a quitação desses valores junto ao DETRAN, haja vista a 

determinação de retirada do gravame incumbir à parte devedora.

Nesta senda, haja vista tal ônus ser de responsabilidade do executado, 

defiro o pedido de intimação do devedor, para que efetue o pagamento da 

quantia de R$ 336,57, informada no petitório de fls. 339/340, no prazo de 

15 dias, bem como o valor já devido à título de multa diária.

 Decorrido o prazo, não havendo pagamento voluntário das quantias, 

desde já determino a utilização do sistema BACENJUD para busca de 

ambos os valores, sendo desnecessário o credor diligenciar na 

localização de bens passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na 

ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de fevereiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61919 Nr: 3457-48.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILOR ANTONIO FOLLE, MARCO ANTONIO DE MELLO, 

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, DIDEROT VOIGT 

CORDEIRO - OAB:10381, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 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$ 64,69 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 Giovanna Fidelis digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264287 Nr: 27881-08.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NEVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CREDITO, FINANC. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8.125/MS

 Certifico que, intomo as partes, para menifestarem acerca dos cálculos 

de fls. 173-174v, no prazo de (quinze) dias, nos termos do despacho de 

fls. 172, dos autos.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265586 Nr: 28881-43.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ALVES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DE ANGELO STEINHAUSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte Requerida para que efetue, no prazo de 05 

dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) Valor de R$ 367,99 referente a custas processuais;

2) Valor de R$ 150,00 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 Giovanna Fidelis digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331792 Nr: 1223-39.2020.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMARATI NORTE S/A AGROPECUÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA ALFONSIN - 

OAB:9275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 59, a parte autora 

não comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

413,40, dos emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 

110,19 , a serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, 

em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, antes de enviarmos os 

autos conclusos, intimo-a para comprovar tais pagamentos, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332083 Nr: 1412-17.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL DE MATO GROSSO, CAIXA 
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ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J RUGERY EMBALAGENS - ME, JAIR JOSÉ 

RUGERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 7, a exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 142,51 

(cento e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 50,80 (cinquenta reais e oitenta centavos), ambos 

a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, totalizando o valor de 

R$ 193,31 (cento e noventa e três reais e trinta e um centavos) dos 

emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 110,45 (cento e 

dez reais e quarenta e cinco centavos), a serem depositados na conta 

104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de uma diligência ao oficial de 

justiça, no bairro Vila Horizonte, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos. Sendo assim, nos termos do 

Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para regularizar referidas 

pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não havendo 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, 

conforme prevê o art. 991 da CNGC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000224-69.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA VALENTINA DA CONCEICAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO VERONEZ (IMPETRADO)

FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA (IMPETRADO)

AGNALDO FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1000224-69.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: FRANCISCA VALENTINA DA CONCEICAO IMPETRADO: 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA, OLIVIO VERONEZ, FÁBIO MARTINS 

JUNQUEIRA Vistos. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 

FRANCISCA VALENTINA DA CONCEIÇÃO contra ato tido por ilegal e 

abusivo praticado por FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA – Prefeito deste 

município; AGNALDO FERREIRA DA SILVA e OLIVIO VERONEZ, agentes 

de fiscalização deste município. Sustenta a impetrante que é proprietária 

de um empreendimento comercial, o qual foi interditado dia 20/12/2019 

pelos agentes de fiscalização, ora segundo e terceiro impetrados, por 

ordem do primeiro impetrado, conforme termo de interdição 

012/DEFIS/2019, cujo motivo teria sido o descumprimento do horário de 

funcionamento determinado até as 22h. Aduz a impetrante que foi alvo de 

processo administrativo, o qual teria por objetivo a cassação do alvará de 

funcionamento do estabelecimento da autora. Referido processo 

averiguava informações de que, alguns estabelecimentos comerciais na 

região da feira municipal poderiam ser locais de venda de drogas. 

Segundo a autora, após averiguação pelos fiscais e demais diligências 

realizadas pelo município, nada ficou comprovado, motivo pelo qual 

concluiu-se que a empresa da impetrante não teria vínculo com o suposto 

tráfico cometido por terceiros nas imediações. Todavia, mesmo assim o Sr. 

Prefeito despachou determinando a alteração do horário de funcionamento 

do estabelecimento da impetrante, que passou a funcionar somente até as 

22h. De referida decisão a autora foi notificada em 06/11/2019 conforme 

consta da assinatura contida no Ofício n. 170/2019-DEFISC. Após referida 

alteração, em 20/12/2019 os agentes de fiscalização se deslocaram ao 

estabelecimento da autora e constataram que o mesmo estava aberto 

após as 22h, sendo que por isso os agentes interditaram o 

estabelecimento da impetrante. No entender da parte autora, o ato de 

mudança de horário é ilegal, eis que sem fundamentação, fere seu direito 

líquido e certo; e ainda o ato de interdição seria ilegal uma vez que referida 

penalidade não está prevista no Código de Postura do Município Lei 

Complementar nº 016/96. Sendo assim, pleiteia concessão de LIMINAR 

para afastamento dos efeitos da interdição e da alteração do alvará 

especial de funcionamento, até final decisão. No mérito requer a 

concessão da ordem para confirmação da liminar. Com a inicial vieram os 

documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que com base 

unicamente na documentação que acompanha o feito, aparentemente, não 

seria o caso de deferimento da gratuidade da justiça, tendo em vista que a 

impetrante recebe salário líquido acima de cinco mil reais mensais. 

Todavia, a Constituição deste Estado prevê referida gratuidade em seu art. 

10º, inciso XXII. Inicialmente ressalto que o mandado de segurança é a via 

adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação 

está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o 

seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, 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 forem as 

funções que exerça [...] Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da 

ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual 

seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido 

o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. A concessão de liminar em mandado de 

segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da 

fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do 

ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016 /2009, art. 7º, III), de 

maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. 

Passo a analisar os argumentos e documentos atrelados na petição inicial: 

Nos termos da Lei Complementar nº 16/1996, mormente o art. 168, alínea 

“o” é permitido o trabalho em horários especiais cujo ramo de atividade da 

empresa enquadre-se como restaurante, bar, lanchonete e assemelhados. 

Igualmente, prevê o art. 172 prevê como infração ao estabelecimento que 

descumprir o horário de funcionamento previsto naquela lei somente a 

pena de multa. Analisando o procedimento administrativo que instrui o 

processo, pôde-se notar que a Prefeitura visava coibir o funcionamento 

de estabelecimentos comerciais que pudessem estar funcionando também 

como ponto de venda de drogas, após denúncias de policiais militares. No 

decorrer do processo administrativo, concluiu-se que não haviam indícios 

de que a proprietária tenha sido indiciada pela polícia, bem como não havia 

parentesco da empresária com nenhum dos investigados. Mesmo assim, 

após novo denúncia de que o estabelecimento funcionava 24h por dia, o 

Sr. Prefeito Municipal determinou a alteração do horário de funcionamento 

do estabelecimento da autora. Por fim, em dezembro passado, após os 

agentes de fiscalização averiguarem que o local se encontrava 

funcionando fora do horário previsto, o estabelecimento foi interditado A 

autora alega que a decisão para alteração no funcionamento de seu 

estabelecimento carece de fundamentação e que a lei municipal não prevê 

a penalidade de interdição para casos de descumprimento do horário de 

funcionamento, motivo pelo qual os atos seriam ilegais e praticados com 

abuso de poder. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e 

legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca 

em sentido contrário. Pois bem, como mencionado acima, para a 

concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do artigo 7º, 

inciso III do referido diploma legal, faz-se necessário o preenchimento 

concomitante de dois requisitos: a) a relevância do fundamento; b) o risco 

de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final. O deferimento 

de pedido liminar em mandado de segurança, portanto, consiste medida 

excepcional, que somente pode ser deferida nos casos em que se 

acumulem os dois requisitos previstos no referido dispositivo legal, ou 

seja, além da relevância dos fundamentos expostos pela parte impetrante, 

é necessário que exista a demonstração do risco de ineficácia da medida 

postulada caso venha a ser concedida apenas ao final do julgamento do 

processo. Ademais a concessão de liminar na via mandamental exige que 

o direito líquido e certo seja demonstrado por prova documental inequívoca 

e pré-constituída. Denota-se que o procedimento administrativo se 

encontra incompleto, pois foram suprimidas algumas páginas do 

documento de modo que fica impossibilitado neste momento processual a 

análise dos motivos que ensejaram a interdição do estabelecimento da 

impetrante. A despeito da aparente relevância do fundamento invocado, 

reputo que não há nos autos elementos documentais suficientes para a 

apreciação da liminar, de onde se poderia se extrair elementos de 

cognição suficientes para a presente fase processual quanto à 
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irregularidade dos atos praticados pelo ente público municipal o que não 

dá ao presente caso, nesta fase procedimental, a verossimilhança 

necessária ao deferimento tanto da tutela de urgência. Temos que a 

interdição foi precedida de Processo Administrativo que investigou a 

prática de atividades ilícitas por parte do estabelecimento comercial, 

ocasião em que seria lícita a cassação do alvará de seu funcionamento 

por desvio de finalidade e, ainda, por se tratar de medida de urgência, já 

que direcionada ao interesse da coletividade, o qual se sobrepõe ao 

interesse particular. E embora o processo administrativo tenha concluído 

que estabelecimento da autora estaria regulares, na mesma ocasião foi 

determinado que o seu funcionamento não poderia se estender para além 

do período das 22h, mormente por estar localizado em uma região da 

cidade conhecida por concentrar traficantes e usuários de drogas. Sendo 

assim, o ato de interdição e alteração do horário de estabelecimento, para 

ser revogado, merece uma maior dilação probatória. Portanto, reputo 

necessário para a melhor análise do pleito, informações efetivas quanto 

ao ato impugnado. Portanto, em sede de juízo provisório, não vislumbro a 

probabilidade do direto da impetrante, razão pela qual INDEFIRO a medida 

liminar pleiteada. Diante do exposto, e considerando o teor do art. 6º, §1º, 

da Lei 12.016/09, corroborado pelo princípio da cooperação e, sobretudo, 

a urgência da medida, determino que as autoridades coatoras, bem como 

o órgão de representação Judicial da pessoa Jurídica interessada, 

encaminhem a este juízo, informações quanto o processo administrativo 

indicado nos autos. Notifique-se a autoridade impetrada para que além de 

prestar informações, apresente no mesmo prazo a documentação acima 

indicada. Por fim, com fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 

12.016/09, determino que seja intimado o órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica à qual a autoridade coatara está integrada, para que 

também apresente a documentação solicitada e para que, querendo, 

ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. 

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se 

prioritariamente, nos termos do §4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. Às 

providências. Tangará da Serra, 3 de fevereiro de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 122780 Nr: 1825-79.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMALUX INDUSTRIA DE CONDUTORES E 

PERFILADOS LTDA, FABIO DE CASTRO SOUZA, ELIANE EMERICH SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO BITTAR - 

OAB:16017-MT

 Proc. nº.: 1825-79.2010 - Cód. 122780

SENTENÇA.

VISTOS ETC.

Trata-se cumprimento de sentença movido pela Fazenda Pública Estadual 

em desfavor de Solumax Industria de Condutores e Perfilados Ltda e 

outros, todos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente deu início ao 

cumprimento de sentença, vindo o executado a depositar o montante em 

sua integralidade.

Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 924 do Código Processual Civil em seu inciso I, que se 

extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. Denota-se que 

houve o depósito de valor integral pela parte executada.

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos em favor do 

exequente, em conta a ser indicada por ele, caso não consta nos autos.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 17 de outubro de 2019.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 130220 Nr: 9065-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSO ODOCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 9065-22.2010.811.0055– Código: 130220

VISTOS, ETC.

 HOMOLOGO a decisão acostada pelo contador judicial em fl.157-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.: 185361 Nr: 3036-77.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3036-77.2015.811.0055 Código: 185361

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte requerida (fl.105/108), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fls. retro, 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):

 Cod. Proc.: 158737 Nr: 7334-83.2013.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas à Fazenda 

Pública do Município de Tangará da Serra, para as providências cabíveis. 

Outrossim intimo as partes para que requeiram o que de direito, no prazo 

legal, conforme determina o artigo 11 da Resolução CJF 405/2016. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20260 Nr: 3563-83.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIREL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

DONIZETI LAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao E. Tribunal 

de Justiça deste Estado, para as providências cabíveis. Outrossim intimo 

as partes para que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme 

determina o artigo 11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145508 Nr: 5190-73.2012.811.0055

 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: NAIR MARIA DALLA BONA

 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:

 INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE FLS. 114/115, DEVENDO A PARTE 

ACESSAR A ÍNTEGRA DA DECISÃO NOS AUTOS OU SITE DO TJMT, 

ESTANDO A SEGUIR PARCIALMENTE TRANSCRITA: "(...) 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). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 314564 Nr: 14362-92.2019.811.0055

 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: GRAFICA SUL OESTE FLEX PRINT LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU GRIGOLO JÚNIOR - 

OAB:19244/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de açao intentada pela requerente Grafica Sul Oeste em face do 

Estado de Mato Grosso, onde foi reconhecida a competencia absoluta do 

Juizado da Fazenda Publica.

Intimada a se manifestar sobre o prosseguimento, a parte autora 

quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

Verifca-se que a parte autora protocolou o mesmo pedido diretamente no 

PJE, meio mais agil e economico, estando tramitando a ação sob numero 

1002664-72.2019.8.11.0055.

Assim, entenda-se como desistencia tácita o seu silencio.

Ante o exposto, julgo extinta sem resolução do mérito, conforme artigo 

485, V do NCPC.

Intime-se a parte autora via DJE. Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143262 Nr: 2775-20.2012.811.0055

 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: TEREZA LEONARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento da decisão de fl. 139 procedo com a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que lhe for 

de direito, sob pena de arquivamento.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123163 Nr: 2166-08.2010.811.0055

 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: AFONSO ROMEU FINKLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando o trânsito em julgado da sentença, em 

cumprimento a decisão de fl. 185, intimo a parte autora para, no prazo de 

15 dias, requerer o que lhe é de direito, sob pena de arquivamento.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 65184 Nr: 6670-62.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Julierme Romero - OAB:6240/MT, RODRIGO CALETTI 

DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos. 1 – Inicialmente, rejeito a exceção de pre-executividade de fls. 

163/176, eis que a matéria foi objeto de análise as fls. 163/164.A exceção 

é meio de se analisar vícios que inquinem a execução de nulidade, ou 

ilegalidade clara, sendo que a reiteração tem servido para protelar apenas 

o andamento do feito. No caso não houve o transcurso do prazo 

quinquenal por omissão da Fazenda, sendo certo que a apresentação de 

exceção quando seria o caso de discussão em embargos, além da 

demora da própria unidade jurisdicional é que contribuíram para tais 

alongados prazos, mas não se pode atribuir a parte exequente.Assim, 

rejeitada está a exceção.2 - Considerando que incumbe ao juiz dirigir o 

processo e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária (artigo 139, inciso IV, do CPC), se faz imprescindível 

a adoção de medidas para a efetividade processual via sistema 

BACENJUD e RENAJUD.Determino a penhora e/ou arresto de valores 

(BACENJUD) utilizando-se do CNPJ ou CPF da parte executada, do valor 

do débito exequendo apontado pela parte exequente na CDA atualizada 

(anexo).Caso efetivado bloqueio via sistema BACENJUD intime o 

executado para ciência (artigo 854, § 2º, do CPC).2 – Efetivado bloqueio 

via sistema RENAJUD intime o (..).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281505 Nr: 10238-03.2018.811.0055

 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: SILVANETY GONÇALVES MARTINS DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a decisão de fl. 69 procedo com a intimação 

da parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que lhe for de 

direito, sob pena de arquivamento.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157568 Nr: 6164-76.2013.811.0055

 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: DANIELLY RIBEIRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Pendente a expedição do RPV e alvará relativo aos honorarios de 

sucumbencia. Primeiramente, não se nega o direito a fixação dos 

honorarios de sucumbencia, remanescendo no entanto a dúvida quanto a 

legitimidade para recebe-los, se da instituição mantenedora ou do 

profissional que prestou o serviço.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 

INSURGÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇO 

PRESTADO POR ESCRITO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

UNIVERSIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA À ESTA, EXCETO 

QUANDO HOUVER PREVISÃO CONTRATUAL EM CONTRÁRIO. 

PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. - "Em se tratanto de professor-advogado vinculado à 

instituição de ensino, os honorários de sucumbência são devidos à 

mantenedora do escritório-modelo, salvo disposição contratual em 

contrário, ou autorização da universidade, uma vez que o causídico, em 

casos tais, age na condição de coordenador das atividades acadêmicas lá 

desenvolvidas" (AI n. , Des. Ricardo Roesler).

 (TJ-SC - AC: 498429 SC 2008.049842-9, Relator: Guilherme Nunes Born, 

Data de Julgamento: 21/10/2011, Câmara Especial Regional de Chapecó, 

Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Xanxerê)

Assim, impende que os advogados habilitados nos autos tragam o 

contrato prevendo a forma de recebimento, bem como se no caso de se 

destinar ao profissional, se haverá rateio entre os mesmos ou será feito 

em nome de um profissional especifico.

Fixo o prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento em caso de inércia. 

Com o arquivamento, após o pagamento das custas relativas ao 

desarquivamento proceda-se com a pratica do ato especifico e ai então 

remeta-se ao arquivo novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148596 Nr: 8498-20.2012.811.0055

 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: JOAO ZENILDO SANTOS DA COSTA

 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:

 Certifico que em cumprimento a decisão de fl. 166, procedo com a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que lhe for 

de direito sob pena de arquivamento.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141639 Nr: 987-68.2012.811.0055

 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: ELENILSON RODOLFO DAQ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls. 132/135 transitou em julgado no dia 

05/12/2019.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 216192 Nr: 6818-58.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRARE & FRARE LTDA, EMIO AGOSTINHO 

FRARE, CLAUZIO JOSE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Nesse sentido, revela-se desnecessária a apresentação pela Fazenda 

Pública do Processo Administrativo que originou a execução.A exceção 

de pré-executividade tem cabimento, conforme construção pretoriana, 

para as hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou 

nulidade do título executivo ou quando ausentes os pressupostos e/ou 

condições da ação, possibilitando, com isso, a defesa da parte 

interessada sem que sofra a constrição judicial em seu patrimônio. No 

caso concreto, restou insuficiente a instrução à oposição da exceção de 

pré-executividade em razão da ausência da juntada da cópia integral do 

processo administrativo. Assim, pelos fundamentos acima elencados, bem 
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como pelo expendido na decisão objurgada, mantenho-a sem reparo ou 

cassação.Tendo em vista que a liminar vindicada no Agravo não foi 

d e f e r i d a ,  c u m p r a - s e  c o m  o  i t e m  2  d a  d e c i s ã o 

agravada.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra, 04 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227899 Nr: 16607-81.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTT E CRISTT LTDA-ME, DIRCEU CRISTT, 

DERLI LUIZ CRISTT, HÉLIO JACOB CRISTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte autora foi 

apresentado no prazo legal. Dessa forma, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte requerida/Apelada para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor 

apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186898 Nr: 4182-56.2015.811.0055

 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: BIANCA OSTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls. 141/142 transitou em julgado no dia 

10/12/2019.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193003 Nr: 9319-19.2015.811.0055

 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 FRANCISCO CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS - 

OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a decisão de fl. 155, procedo com a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que lhe for 

de direito, sob pena de arquivamento.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155605 Nr: 4225-61.2013.811.0055

 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: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA FRAES VASQUES NETO, 

FRANCISCO ANTONIO CANHOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, WELDER 

GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Diante do exposto e de tudo mais que consta dos autos, na forma do 

artigo 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE a presente ação civil pública, 

reconhecendo a incidência do requerido José Maria Fraes Vasques Neto e 

Francisco Antônio Canhoto nas disposições do art. 9, I, e 11, I, da Lei de 

Improbidade Administrativa (Lei n.º 8429/92) condenando-os, cada qual 

em :A)pagamento de multa civil, com fundamento no art. 12, III, da Lei n. 

8.429/92, a qual fixo em 03 (três) vezes o valor da maior remuneração 

mensal percebida pelos requeridos no período (2008/2010) em que 

exigiu/recebeu vantagens indevidas. Na condenação ao pagamento de 

multa civil, os juros de mora, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, 

deverão incidir a partir do trânsito em julgado, e o termo inicial da correção 

monetária, pelo INPC, deve ser da data do arbitramento da sançãoB)perda 

de cargo ou função pública que estiver exercendo atualmente e 

suspensão dos direitos políticos por oito anos, este a contar do trânsito 

em julgado da presente demanda;C)A proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos; Ante a sucumbência, 

condeno as partes requeridas, ainda, ao pagamento das custas, taxa 

judiciaria e demais despesas processuais, a serem calculadas conforme a 

lei em aplicação neste momento. Sem honorários sucumbenciais na 

espécie.Após o trânsito em julgado desta decisão, OFICIE-SE ao Egrégio 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso e ao Cartório Eleitoral 

desta Comarca comunicando a suspensão dos direitos políticos dos 

réus.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Tangará 

da Serra, 05 de Fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 299431 Nr: 161-95.2019.811.0055

 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: LUCILENE FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SAVAN, 

JFDSS, MERCE SAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS (...) Considerando que não existem outras matérias preliminares a 

serem analisadas ou irregularidades a serem sanadas, declaro o feito 

saneado e o remeto à fase instrutória.Para tanto, intimem-se as partes, no 

prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para dizerem se pretendem produzir 

outras provas além das existentes nos autos, apontando com clareza a 

natureza e a pertinência das mesmas.Após, conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 134271 Nr: 4336-16.2011.811.0055

 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: TEREZINHA APARECIDA DUARTE

 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 n.º 4336-16.2011 (Cód. 134271)

 VISTOS, ETC.

Os autos vieram em concluso para sentença, todavia constatei que a 

gravação da oitiva de testemunhas armazenadas no CD-R foram 

prejudicadas, conforme se extrai na fls.61.

 Assim, tendo em vista que referida prova é essencial para a conclusão 

do processo, designo para o dia 17/03/2020 às 14h30min a audiência de 

oitiva de testemunhas, no que se refere à intimação das testemunhas já 

arroladas, deverá o patrono dos autos cumprir com o art. 455 do Código 

Processual Civil.

Cumpra-se.
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Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 15 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002456-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. & C. ADVOGADOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - 023.299.861-22 

(REPRESENTANTE)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Danielle Gerolin Ribeiro (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1002456-25.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: S. S. & C. ADVOGADOS REPRESENTANTE: THALLYTTA DE 

OLIVEIRA SEIFERT IMPETRADO: DANIELLE GEROLIN RIBEIRO, MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração 

interposto por S.S.&.C ADVOGADOS, devidamente qualificados nos autos, 

em face da sentença de id. 24182406, reputando que a mesma foi 

contraditória/obscura ao denegar a segurança, por entender que a opção 

pelo simples nacional não afasta o direito de recolhimento do tributo 

municipal na forma fixa, postulando assim pelo reconhecimento da 

contradição suscitada e a concessão da segurança pleiteada (id. 

24567777). Os embargos foram interpostos tempestivamente. Instada, a 

autoridade coatora quedou-se inerte (id. 27040042). Em seguida os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório necessário. Fundamento e decido. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, art. 1.022 e incisos). Verifica-se, 

entretanto, a inexistência dos citados vícios visto que a sentença em id. 

24182406 foi clara e expressa nos motivos que ensejaram na rejeição dos 

fundamentos apresentados pelo impetrante reconhecendo-se a legalidade 

do procedimento de retificação dos lançamentos tributários dado o 

afastamento do direito de recolhimento do tributo pelo regime especial do 

DL nº 406/68 e a impossibilidade de harmonização de dois regimes 

tributários diversos. Assim, sem entrar no mérito quanto ao acerto ou 

desacerto da sentença objeto dos presentes embargos, sendo patente a 

inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, por 

certo que a parte pretende, na verdade, rediscutir os motivos que 

ensejaram na rejeição do presente writ com base na interpretação que 

entende correta sobre o tema, o que é inadmissível pela via estreita dos 

embargos de declaração. Assim, as pretensões do embargante quanto as 

alegadas omissões/contradições não encontram respaldo, devendo ser 

rechaçadas integralmente. Por todo exposto, REJEITO, em sua totalidade, 

os presentes embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 13 de janeiro de 2020. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000717-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO BRIDI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA MT- JUAREZ TIEL 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1000717-51.2017.8.11.0055. 

IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO BRIDI IMPETRADO: CHEFE DA 

22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA MT- JUAREZ TIEL Vistos., 

Intimem-se as partes do retorno dos autos. Não sendo apresentados 

requerimentos, no prazo de 60 (sessenta) dias, e sendo certo que 

inexistem custas pendentes, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

devidas baixas e anotações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de 

janeiro de 2020. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252085 Nr: 18451-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA PFITSCHER, MOACIR MIGUEL PFITSCHER, JADIR 

AGNALDO PFITSCHER, ELIZETE ROSANGELA PFITSCHER STEFFEN, 

MARTA CLECI CHRISTOFOLI, CLENICE ANA PFITSCHER

 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: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos,

Intime-se o perito para que esclareça se com a metodologia utilizada gera 

a liquidação houve a cobrança de juros em favor do requerido sobre o 

excesso apurado e se tal cobrança de juros é expurgada com a 

metodologia apresentada pelo assistente pericial.

Oportunize-se a manifestação da instituição financeira sobre a 

impugnação apresentada.

Após, conclusos para julgamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 175872 Nr: 17837-32.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A, MANOEL ARCHANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO BORGES ARCANJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:18441/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 Vistos,

Inviável o acolhimento da impugnação apresentada pelo requerido, visto 

que a satisfação do crédito da instituição financeira somente se deu com a 

alienação do bem e com as consignações, não havendo justificativa para 

o abatimento do crédito na data em que se deu a apreensão.

Da mesma forma inviável o acolhimento da impugnação do requerido visto 

que com a consignação nos autos já mencionados há de fato a satisfação 

do crédito, não havendo o que se cobrar juros até o levantamento do 

montante consignado.

Outrossim, inviável a cobrança de impostos atinentes a propriedade do 

veículo em relação ao requerido após a consolidação da posse e 

propriedade em favor do autor.

Assim, homologo o cálculo atinente a liquidação do contrato de fls. 165 

que apurou crédito remanescente em favor do requerido de R$ 2.484,05 

em 14/4/2016.

Não sendo apresentados recursos em relação a presente homologação, 

certifique-se quanto a existência de eventuais valores ainda depositados 

nestes autos ou mesmo eventual cumprimento voluntário da instituição 

financeira quanto ao ressarcimento do saldo remanescente, bem como a 

existência de valores depositados na ação revisional atinente ao mesmo 

contrato que fundou a presente ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213785 Nr: 5075-13.2016.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Proceda-se a inclusão do executado junto ao sistema Serasajud, 

observando-se o Cartório a inexistência de diferença entre pessoa física 

e jurídica, visto que firma individual.

Outrossim, a simples inexist~encia de bens por si só não configura ato 

atentório apto a aplicação de penalidade, devendo a parte autora 

comprovar a ocultação de bens para tanto, razão pela qual indefiro o 

pedido retro.

Outrossim, cumpra-se integralmente o despacho de fls. 101, 

oportunizando-se a indicapção de bens ou diligências pelo exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273699 Nr: 4030-03.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GARCIA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE PEREIRA TELES - 

OAB:28.337/GO, ROGÉRIO PEREIRA TELES - OAB:28337

 Vistos,

Defiro o parcelamento em 4 pagamentos mensais, condicionando, contudo 

o inicio dos trabalhos periciais ao pagametno da integralidade dos 

honorários já homologados.

Outrossim, intime-se o requerido para que proceda o recolhimento, 

observando-se que certificado o não recolhimento de qualquer parcela 

implicará no prosseguimento do feito sem a realização da pericia.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109148 Nr: 7791-91.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE O PERITO DESIGNOU 

O DIA 25/03/2020, AS 14:30 HORAS , NA AVENIDA HISTORIADOR 

RUBENS DE MENDONÇA, 1856, EDIFICIO OFFICE TOWER, SALA 1403, 14ª 

ANDAR, BOSQUE DA SAUDE, EM CUIABA-MT, sendfo quer a data acima 

mencionado destina exclusivamente ao ato normativo de instalação da 

pericia, não havendo necessidade de comparecimento das partes no local, 

horario e data designados, tudo de conformidade com a petição do perito 

acostado as fls. 551/552.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55573 Nr: 5107-67.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNA KATIA SILVA SANCHES, MARIA 

OLGA DA SILVA SANCHES, SÔNIA MARIA SANCHES WALOSZEK, 

MARGARETH SANCHES LIMA, MAGALI DA SILVA SANCHES MACHADO, 

ESPOLIO DE JOÃO SANCHES FERNANDES, PAULO DA SILVA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222/GO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNA KATIA SILVA 

SANCHES - OAB:10.638/MT, RENAN G. SANCHES DA COSTA - 

OAB:20.494, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20.491/O-oab MT

 Certifico que manuseando os autos constatei que o advogado da parte 

requerida SONIA MARIA SANCHES WALOSZEK não estava cadastrada 

nos autos, desta forma procedo o cadastramento do advogado encaminho 

os autos ao setor de imprensa para a intimação da decisão de fls. 368.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55573 Nr: 5107-67.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNA KATIA SILVA SANCHES, MARIA 

OLGA DA SILVA SANCHES, SÔNIA MARIA SANCHES WALOSZEK, 

MARGARETH SANCHES LIMA, MAGALI DA SILVA SANCHES MACHADO, 

ESPOLIO DE JOÃO SANCHES FERNANDES, PAULO DA SILVA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222/GO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNA KATIA SILVA 

SANCHES - OAB:10.638/MT, RENAN G. SANCHES DA COSTA - 

OAB:20.494, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20.491/O-oab MT

 INTIMAÇÃO DA REQUERIDA SONIA MARIA SANCHES WALOSZEK, na 

pessoa do seu advogado para manifestar em conformidade da decisão 

abaixo transcrita: Vistos,Intime-se a herdeira Sonia Maria Sanches 

Waloszek por meio de seu patrono para que indique a qualificação e 

endereço dos demais herdeiros de João Sanches Fernandes.Intime-se 

Magna Kátia Silva Sanches que atua em causa própria, pelo DJE, para que 

indique a qualificação e o endereço dos demais herdiros de João Sanches 

fernanedes.Outrossim, considerando-se que o próprio exequente (fls. 

221) desistiu da penhora do imóvel objeto da maricula 2273, eis que 

adjudicado em outro processo, intime-se o exequente para que no prazo 

60 dias, indique bens de titularidade do espólio que permitam o 

prosseguimento da execução, visto que de fato a responsabilidade dos 

herdeiros se limita as forças da herança.Prestadas as informações sobre 

o paradeiro dos demais herdeiros, proceda-se a cientificação deste 

quanto a existência do presente feito.

Sem prejuízo, de tais deliberações, regularizado o polo passivo e 

decorrido o prazo de 60 dias sem que o exequente indique bens aptos a 

satisfação, ainda que parcial da execução, permaneçam os autos 

suspensos nos termos do ajrtigo 921, III do CPC, decorrido o prazo de 1 

ano, sem a indicação de bens, remetam-se os autos ao arquivo provisório 

sem suspensão da prescrição.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123690 Nr: 2762-89.2010.811.0055

 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: MARIO SONODA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, EGBERTO HERNAN - OAB:137331/RJ

 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$ 184,00 referente a custas processuais;

2) Valor de R$ 127,00 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:
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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 Giovanna Fidelis digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125698 Nr: 4650-93.2010.811.0055

 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: ILDO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOUVÊA DE 

VASCONCELLOS GURGEL - OAB:9.023 OAB/MT, BERNADO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8194-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, TASSIA DE AZEVEDO 

BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE O PERITO DESIGNOU 

O DIA 25/03/2020, AS 14:30 HORAS , NA AVENIDA HISTORIADOR 

RUBENS DE MENDONÇA, 1856, EDIFICIO OFFICE TOWER, SALA 1403, 14ª 

ANDAR, BOSQUE DA SAUDE, EM CUIABA-MT, sendo quer a data acima 

mencionado destina exclusivamente ao ato normativo de instalação da 

pericia, não havendo necessidade de comparecimento das partes no local, 

horario e data designados, tudo de conformidade com a petição do perito 

acostado as fls. 799-801.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268980 Nr: 23-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. DOS REIS & CIA LTDA – ME, JONILTON 

ALVES DOS REIS, ELISANGELA MARIA BOONE BOURSCHEID

 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: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 10(dez) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, efetuando o pagamento da diligencia do 

oficial de justiça, para fins de cumprimento do mandado expedido nos 

autos tudo de conformidade com o teor da petição da autora acostada as 

fls.91

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284460 Nr: 12645-79.2018.811.0055

 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: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO PARENTE, ISAIAS 

CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 a aferição por pericia quanto a data e titularidade de eventuais ampliações 

ou reformas do imóvel. Da mesma forma reputo inidônea a realização de 

vistoria para fins de aferição de eventual posse das partes e esbulhos, 

considerando-se a dinâmica dos eventos narrada por ambas as partes, a 

qual reputo somente ser possível de esclarecimento por meio de 

depoimento das partes e testemunhas..Assim, como meio de prova defiro 

a produção de prova oral, destacando o depoimento pessoal das partes e 

testemunhas que deverão ser arroladas no prazo de 15 dias, ficando a 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 5 de maio de 

2020, às 14:00 horas-MT..Intimem-se. Cumpra-se..Tangará da Serra/MT, 3 

de fevereiro de 2020.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285196 Nr: 13241-63.2018.811.0055

 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: MARLENE DE JESUS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA, CAIXA CONSÓRCIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231747, 

GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:10766, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 15(quinze) dias, para a que 

a parte requerida Caixa Consorcio S/A manifeste nos autos, efetuando o 

pagamento dos honorários periciais, tudo de conformidade com o teor da 

petição da requerida acostada as fls. 232.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119081 Nr: 9058-64.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: NILSON WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO PARENTE, 

JOSÉ ROBERTO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos,

Considerando-se que a localização e denominação indicados na avaliação 

se mostram similares a locação e denominação de imóvel identicada com 

outra matricula de titularidade da executada e que é objeto de ação 

possessória (autos cod. 284460), reputo oportuno a designação de 

audiência para esclarecimentos.

Razão pela designo audiência para o dia 5 de maio de 2020, às 13:30 

horas-MT, devendo ser intimadas as partes.

Sem prejuizo intime-se o arrendatário da área que serviu de testemunha 

na audiência de justificação *autos cod. 284460" para que apresente 

cópia do contrato de arrendamento ao Juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 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 
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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$ 0,00 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 Giovanna Fidelis digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244351 Nr: 12278-89.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR CAMPANY 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Azevedo - 

OAB:OAB/MT: 21079/0, CELSO FARIA MONTEIRO - OAB:138.436/SP, 

DAVI MISKO DA SILVA ROSA - OAB:93063, JULIO CESAR DE 

OLIVEIRA - OAB:8312-A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT, SOFIA 

ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO AO SOLICITADO PELO PERITO AS FLS. 243-244: QUE SEJA 

INFORMADO A EXATA LOCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LIDE E SE O 

AUTOMOVEL ESTA EM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO; AINDA QUE 

SEJA INFORMADO SE É POSSIVEL O DESLOCAMENTO DO AUTOMOVEL 

ATE A CONCESSIONARIA CITAVEL, SITUADA NA COMARCA DE 

CUIABA/MT, VISTO QUE PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

ATINENTESS A ESTA VISTORIA SE TORNA NECESSARIO QUE A 

INSPEÇÃO SEJA REALIZADA EM UMA CONCESSIONARIA AUTORIZADA 

DA FORD, TUDO DE CONFORMIDADE COM A PETIÇAO DO PERITO 

ACOSTADA AS FLS. 243-244

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245980 Nr: 13530-30.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO PEREIRA DIAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, JOSE ALBERTO COUTO 

MACIEL - OAB:513 OAB/DF

 Ex positis, julgo improcedente o pedido de indenização danos morais 

deduzida na inicial, e por consequência, julgo extinto o processo, com 

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

Processo Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e 

honorários arbitrados em 10% do valor da causa, observando-se a 

suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita 

deferida,Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo as anotações de estilo.Às providências. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2020Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196652 Nr: 12189-37.2015.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA BRUNNER OLIVETTI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE O PERITO DESIGNOU 

O DIA 25/03/2020, AS 14:30 HORAS , NA AVENIDA HISTORIADOR 

RUBENS DE MENDONÇA, 1856, EDIFICIO OFFICE TOWER, SALA 1403, 14ª 

ANDAR, BOSQUE DA SAUDE, EM CUIABA-MT, sendo quer a data acima 

mencionado destina exclusivamente ao ato normativo de instalação da 

pericia, não havendo necessidade de comparecimento das partes no local, 

horario e data designados, tudo de conformidade com a petição do perito 

acostado as fls. 300/302.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207732 Nr: 163-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEZIO DA SILVA E CIA LTDA , ANEZIO DA 

SILVA, ROSIMEIRE APARECIDA DOS REIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 intimação do exequente para, querendo, manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Na oportunidade deverá indicar a localização do bem.

Informada a localização do bem, proceda-se a avaliação do bem 

penhorado aos autos, oportunizando manifestação das partes, no prazo 

legal.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, intime-se o 

exequente para que manifeste seu interesse na adjudicação do bem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e seguintes do Código 

de Processo Civil.

No mesmo prazo supra, caso não tenha interesse na adjudicação, deverá 

o exequente se manifestar nos termos do artigo 880, do CPC, e caso 

pugne pela realização da alienação por leiloeiro, deverá indicar leiloeiro 

para a realização da hasta pública, caso queira, nos termos do artigo 883, 

do CPC.

Consigno que na ausência de indicação de leiloeiro público, caberá a este 

Juízo a nomeação de profissional.

Cumpridas com as diligências supra, conclusos para fixação dos 

parâmetros nos termos do artigo 880, §1º, e 885, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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
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 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, informando 

que o resumo deve ser encaminhado via email

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330167 Nr: 26421-15.2019.811.0055

 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 SALETE FONTANA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos cod. 330167-Vistos, Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos s e pedido liminar ajuizada por Maria Salete 

Fontana Netto em desfavor de Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de 

Trabalho Médico, todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.Assevera a autora em breve síntese que seu plano de saúde 

vem sendo reajustado sem observância da tabela da ANS o que 

consistiria em prática abusiva da requerida que para além disso deixou de 

manter médicos credenciados nesta municipalidade o que acarreta 

prejuízos a autora.Desse modo, pleiteia em sede liminar a limitação dos 

reajustes da autora às limites fixados pela ANS e que a requerida seja 

compelida a credenciar equipe médica nesta municipalidade.Em seguida os 

autos vieram-me conclusos.É o relato necessário.Fundamento e 

decido.Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.As tutelas em si, 

sofreram diversas alterações e inovações trazids pelo atual Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).O novo diploma 

substituiu a sistemática do processo cautelar e da tutela antecipada 

(antigo CPC, artigo 273), dedicando um Título a chamada “Tutela 

Provisória” (NCPC, artigo. 294 a 311), comportando as espécies “Tutela de 

urgência” e “Tutela de Evidência”.Segundo vaticina Cassio Scarpinella 

Bueno: “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).Como descrito acima, a tutela de 

urgência será deferida quanto houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo. 

Todavia, no presente caso, não constato o preenchimento dos requisitos 

para o deferimento da tutela, ante a ausência de verossimilhança;Isso 

porque, da análise do contrato apresentado pela parte autora verifico que 

o mesmo se trata de plano coletivo, não havendo o que se falar em 

adstrição absoluta aos percentuais fixados pela ANS para planos 

individuais.Nesse Sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. 

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. REAJUSTE ANUAL DAS MENSALIDADES. TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Em sede de 

cognição sumária, com base no artigo 300 do CPC, não se afiguram 

presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória 

de urgência. 2. Reajustes anuais. A agência reguladora (ANS) não define 

teto para os planos coletivos. 3. Ausência de demonstração de 

abusividade na atual fase processual. Decisão reformada. RECURSO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078239969, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).(TJ-RS - AI: 70078239969 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 26/09/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/10/2018).Da mesma forma não vislumbro 

verossimilhança no que tange a pretensão da autora no que tange a 

obrigatoriedade da requerida manter serviços credenciados nesta 

municipalidade, visto que claramente dissonante dos termos do contrato 

coletivo , previstos no Capitulo XII que faculta expressamente a requerida 

o livre credenciamento de hospitais, médicos e laboratórios, devendo a 

parte utilizar-se do sistema de reembolso previsto no item 24.1 para a 

hipótese da requerida ter de fato descredenciado a totalidade de médicos, 

hospitais e laboratórios nesta municipalidade.Diante do exposto, por não 

estar demonstrada nesta fase qualquer pretensão resistida por parte da 

requerida, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada, ante a 

ausência dos requisitos autorizadores da medida.Tendo em vista a 

verossimilhança acima apontada e a condição de hipossuficiência da parte 

autora, bem como a facilidade da demandada em produzir provas, defiro a 

inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor e o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso .Nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 de março 

de 2019, às 13h30min (MT), devendo os autos serem encaminhados para 

o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja 

data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não 

obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, 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 inicia, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.Determino ainda que o 

requerido apresente a relação de médicos, hospitais e laboratórios 

atualmente credenciados nesta Municipalidade, bem como memória 

atualizada para apuração do percentual utilizado para cada um dos 

reajustes impugnados nesta ação, sob pena de se presumir que os 

mesmos não observaram os critérios contratuais.Constatando-se 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do Código de 

Processo Civil, será oportunizado a parte autora a manifestação em 15 

dias, produzindo as provas que entender necessárias. Ressalta-se que 

quando do requerimento de produção de provas às partes deverão 

especificar e justificar as provas que pretendem produzir, bem como 

indicar os pontos controvertidos da demanda.

Por fim, oportunize-se a manifestação das partes quanto a afetação do 

presente feito ao Tema 1016 e a necessidade de suspensão do 

processo.Cumpra-se. Intime-se.Às providências.Tangará da Serra, 19 de 

dezembro de 2019,Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 53133 Nr: 2815-12.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA 

SCHMECHEL BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - 

OAB:26101/O, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934 OAB/MT, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Vistos,

I - Considerando-se que a petição de fls. 227 não foi instruída com prova 

da alienação dso bens e pagamento dos créditos indicados, inviável o seu 

acolhimento.

II - Inivável a penhora do maquniário por meio do RENAJUD visto que o 

mesmo não se encontra registrado em tal banco de dados e ante a 

negativa quanto a titularidade de tal bem, necessária a indicação pelo 

exequente da localização para diligência tanto para efetivação da penhora 

quanto a avaliação do mesmo.

III - Quanto a penhora de crédito pleiteada, expeça-se mandado, para a 

penhora do crédito, intimando-se o devedor (Marcelo Ampelo Bettio) da 

penhora de tal crédito, no limite do saldo devedor apontado a fls. 223, 

devendo o mesmo ser advertido de que qualque pagametno futuro no que 

tange a este crédito será desconsiderado para fins de quitação, 

observando-se sempre que a penhora é parcial e no limite desta 

execução, devendo tal devedor caso pretenda quitar voluntáriamente seu 

crédito junto ao executado, promover o depósito do crédito penhorado 

junto a este Juízo.

IV - No que tange a penhora de imóveis, considerando-se que 
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reiteradamente o exequente pleiteia e desiste de penhoras, oportunize-se 

ao mesmo a indicação de qual imóvel de fato deseja a constrição, no 

prazo de 60 dias, sob pena de reputar-se que o mesmo não possui 

interesse na constrição de nenhum imóvel.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 53133 Nr: 2815-12.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA 

SCHMECHEL BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - 

OAB:26101/O, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934 OAB/MT, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 AUTOS: 53133

Vistos,

I - Considerando-se que a petição de fls. 227 não foi instruída com prova 

da alienação dos bens e pagamento dos créditos indicados, inviável o seu 

acolhimento.

II - Inviável a penhora do maquinário por meio do RENAJUD visto que o 

mesmo não se encontra registrado em tal banco de dados e ante a 

negativa quanto a titularidade de tal bem, necessária a indicação pelo 

exequente da localização para diligência tanto para efetivação da penhora 

quanto a avaliação do mesmo.

III - Quanto a penhora de crédito pleiteada, expeça-se mandado, para a 

penhora do crédito, intimando-se o devedor (Marcelo Ampelo Bettio) da 

penhora de tal crédito, no limite do saldo devedor apontado a fls. 223, 

devendo o mesmo ser advertido de que qualquer pagamento futuro no que 

tange a este crédito será desconsiderado para fins de quitação, 

observando-se sempre que a penhora é parcial e no limite desta 

execução, devendo tal devedor caso pretenda quitar voluntariamente seu 

crédito junto ao executado, promover o depósito do crédito penhorado 

junto a este Juízo.

IV - No que tange a penhora de imóveis, considerando-se que 

reiteradamente o exequente pleiteia e desiste de penhoras, oportunize-se 

ao mesmo a indicação de qual imóvel de fato deseja a constrição, no 

prazo de 60 dias, sob pena de reputar-se que o mesmo não possui 

interesse na constrição de nenhum imóvel.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 3 de fevereiro de 2020

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172852 Nr: 15064-14.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO WAGNER ZAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que o imóvel indicado já fora penhorado e avaliado em 

sua integralidade, acolho o pedido de fls.186 como redução de penhora, 

devendo ser mantida a penhora apenas sobre a fração idal de 50% do 

Imóvel.

Oficie-se ao Rigstro de Imóveis para a redução da penhora a fração ideal 

já indicada.

Intime-se o executado da redução e a condomina quanto a avaliação que 

será reduzida proporcionalmente.

Sem prejuízo intime-se o exequente para que apresente memória 

atualizada da divida e indique leiloeiro e então conclusos para designação 

de hasta publica.

Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 326560 Nr: 23676-62.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN ROGER RODRIGUES ALBANEZ, 

VICTOR ALMEIDA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

 PRIMEIRA VARA CRIMINAL

 ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 23 de janeiro de 2020, às 15h00min.

Autos n°: 326560

PRESENTES: A Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, os 

Advogados, as testemunhas e os réus.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença das partes 

supracitadas. Em seguida procedeu-se com a inquirição das 

testemunhas/informantes Admilson Duarte de Oliveira, Renan Alves 

Pereira, Ricardo Silva, Gabrielly Rodrigues Albanez, Daniel Ferreira e 

Harley Brown Silva Junior, bem como foi procedido com os interrogatórios 

dos réus Christian Roger Rodrigues de Oliveira e Victor Almeida Carvalho. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

 A defesa do réu Victor desistiu da testemunha de defesa Themys Bora 

Pedroso Silva.

DELIBERAÇÃO Em seguida a MMª. Juíza proferiu o seguinte:

 Declaro encerrada a instrução processual, dê-se vistas dos autos às 

partes para apresentarem memoriais finais, no prazo legal.

 Após, voltem-me conclusos para a prolação de sentença.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Rodrigo Ribeiro Domingues

 Promotor de Justiça

Altemar Dias da Gama

Advogado

Elias Horácio da Silva

Advogado

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107224 Nr: 5910-79.2008.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER SALGADO LELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MONTRONI - 

OAB:41946

 Certifico que intimo o advogado da parte ré, TIAGO MONTRONI, OAB/SC 

41.946, acerca da decisão de fls. 215, a seguir transcrita: Autos nº: 

5910-79.2008.811.0055.

Código Apolo nº: 107224. Vistos.1) Tendo em vista que o Ministério 

Público, às fls. 187/187 verso, informou endereço atualizado das 

testemunhas/informantes Clóvis Favera, Enir Martins dos Santos, Natalício 

Silva Costa, Luziene Francisca Gomes e Leandro Gualda dos Santos 

DESIGNO audiência para o dia 24 de março de 2020, às 13h50min. 1.1) 

INTIMEM-SE as vítimas Enir Martins dos Santos e Natalício Silva Costa e as 
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testemunhas Clóvis Favera, Luziene Francisca Gomes e Leandro Gualda 

dos Santos para comparecimento (endereços constantes de fls. 187/187 

verso), a fim de serem ouvidas, sob as penas da lei. 2) Tendo em vista 

que o réu já foi interrogado na Comarca de Balneário Camboriú/SC, 

DEPREQUE-SE a INTIMAÇÃO do mesmo, para que fique ciente acerca da 

audiência supra designada. 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

DefesaCUMPRA-SE. Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2020. Anna Paula 

Gomes de Freitas - Juíza de Direito. Intimo ainda, o advogado, de que fora 

expedida Carta Precatória para a comarca de Balneário Camboriu-SC, para 

cientificar o réu acerca da audiencia designada neste juizo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275795 Nr: 5558-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR GONÇALVES DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14.859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:OAB/MT: 15.877

 Certifico que intimo os advogados da parte ré, Jean Michel Sanches 

Piccoli, OAB 15.877 MT e Francisco Dias de Alencar Neto, OAB 14.859 

MT, de foi expedido Carta Precatória para a comarca de Barra do 

Bugres-mt, com a finalidade de inquirição da testemunha Sidney do 

Nascimento, para que acompanhe o andamento naquela comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221448 Nr: 11244-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 INTIMO o advogado da parte ré, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA, OAB/MT 

13.286-A, acerca da decisão de fls. 105: Autos nº: 

11244-16.2016.811.0055. Código Apolo nº: 221448. Vistos etc.1. Tendo 

em vista o aporte do laudo psicológico, os autos vieram conclusos para 

designação de audiência de instrução, razão pela qual, DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 24 de março de 2020, às 17:00 horas. 2. 

INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob pena 

de revelia. 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da 

lei, as testemunhas arroladas em comum (fls. 01 - F. 4. DISPENSA-SE 

intimação das testemunhas Selma dos Santos Matos e Jair Benedito de 

Souza Junior, visto que já foram ouvidas (fls. 93 e 104)5. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa técnicaCUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2020. Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 228593 Nr: 17250-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARCHINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 Autos nº: 17250-39.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 228593.

Vistos.

1) Tendo em vista que o Ministério Público, às fls. 106/107, informou 

endereço atualizado da vítima Marcos Moura de Novais DESIGNO 

audiência para o dia 24 de março de 2020, às 16h20min.

 2) INTIME-SE para comparecimento, sob as penas da lei, a vítima Marcos 

Moura de Novais no endereço fornecido pelo Parquet às fls. 106 e as 

testemunhas arroladas na defesa (fls. 67/68).

 3) INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 30 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: 8011279-34.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BRANDAO CANUSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAONY CRISTIANO BERTO OAB - MT27208/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(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: 8011784-25.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARAUJO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1000250-67.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNA NAYARA ELER SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000250-67.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EDER J. DOS 

SANTOS E CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUAN 

EUZEBIO DEBO ORTH POLO PASSIVO: BRUNNA NAYARA ELER SANTOS 

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: 23/07/2020 Hora: 08:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000251-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZIEL DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000251-52.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EDER J. DOS 

SANTOS E CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUAN 

EUZEBIO DEBO ORTH POLO PASSIVO: EZIEL DE OLIVEIRA COSTA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 
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Data: 23/07/2020 Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000252-37.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000252-37.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EDER J. DOS 

SANTOS E CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUAN 

EUZEBIO DEBO ORTH POLO PASSIVO: SILVANE MARIA 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: THIAGO 

Data: 23/07/2020 Hora: 08:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000253-22.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000253-22.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EDER J. DOS 

SANTOS E CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUAN 

EUZEBIO DEBO ORTH POLO PASSIVO: WELLINGTON SILVA FERREIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 23/07/2020 Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000254-07.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIMAR COELHO DE ASSUNCAO OAB - 997.869.311-49 

(REPRESENTANTE)

GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO OAB - MT24003/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000254-07.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ELCIMAR 

COELHO DE ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL 

MARTINS SALVADOR DE CARVALHO 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: 

THIAGO Data: 23/07/2020 Hora: 09:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1001848-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERNANDES PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO, novamente, a advogada Laura Agrifoglio Vianna, OAB/RS 18.668, 

para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de 

não conhecimento dos atos praticados. Ressalto que Representação 

processual DIFERE que habilitação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES LAURENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINDO JOSE RAFFAELLI (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar nos autos sobre a carta 

precatória devolvida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LINO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DOS SANTOS SILVA OAB - MT0014878A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

 

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 11/04/2019, às 09h15min, 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: 1000959-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CUMERLATO - EPP (REQUERENTE)

CUMERLATO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE JESUS CASSIANO OAB - MT26687/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002433-45.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELLEN CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1000221-85.2018.8.11.0055. REQUERENTE: ADRIANA TRAMUJAS 

FRANCIOSI REQUERIDO: ELLEN CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA Vistos. 

Considerando que a penhora sobre valores restou parcialmente frustrada 

(id. 19579040), defiro o pedido de pesquisa de veículos em nome do(s) 

executado(s), via RENAJUD. Sobressai-se dos extratos das restrições 

dos veículos que um dos veículos possui alienação fiduciária, conforme 

extrato anexo. Desse modo, intime-se o exequente se manifeste 

expressamente quanto ao interesse ou não na penhora dos veículos 

localizados, no prazo de 15 (quinze) dias. No que tange o pedido de ofício 

à Receita Federal, indefiro, por ora, bem como a pesquisa de bens via 

INFOJUD, visto que não constato o esgotamento das diligências para 

tentativa de localização de bens pertencentes ao executado, sendo certo 

que se faz necessário, inclusive, a realização de consultas perante os 

Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na qual residem a parte 

executada, e nas demais que porventura possam ser encontrados bens 

em seus respectivos nomes. Decorrido o prazo concedido quedando-se o 

exequente inerte, cumpram-se as demais determinações do despacho em 

id. 19248278. Às providências. Tangará da Serra/MT, 16 de dezembro de 

2019. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito [1]NCPC, art. 218, 

§3º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 

(cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG LOJAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERIO & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONESIO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT19867/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1001877-77.2018.8.11.0055. REQUERENTE: SERIO & FREITAS LTDA - EPP 

REQUERIDO: RUI INACIO DA SILVA Vistos. Considerando presentes todos 

os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o 

pedido de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do 

art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a 

sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de 

dezembro de 2019 MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES Juiz de Direito 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1000211-41.2018.8.11.0055. REQUERENTE: ADRIANA TRAMUJAS 

FRANCIOSI REQUERIDO: ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO Vistos. 

Inicialmente compre ressaltar que dado o caráter especialíssimo do rito 

procedimental da Lei nº 9.099/95, descabe o processamento de ação 

monitória perante o Juizado Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei 

nº 9.099/95, prevê caso de extinção do processo sem julgamento de 

mérito, “quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado 

alhures, o pedido monitório tem regulamentação processual especial, não 

podendo sequer aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo 

efetivamente descabido seu processamento nesta Justiça especializada, 

uma vez que não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as 

causas de sua competência. A jurisprudência prevê a hipótese: 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 

SALÁRIOS MÍNIMOS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL PARA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. Não são admissíveis as 

ações monitórias no Juizado Especial, em razão da natureza especial do 

procedimento. (Conflito de Competência nº 0002341-15.2011.8.01.0000 

(11.618), Câmara Cível do TJAC, Rel. Anastácio Lima de Menezes Filho. j. 

05.12.2011, unânime, DJe 30.12.2011). Entretanto, antes de ser 

determinada a extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a 

citação do reclamado, verifico ser possível à emenda da inicial, para 

adaptação do pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, 

determino seja o autor intimado para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o aditamento da inicial, adaptando-a ao 

procedimento adequado à Lei em comento, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 16 de dezembro de 2019 MARCOS TERENCIO AGOSTINHO 

PIRES Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010491-54.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOVEU FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PAIVA DA SILVA OAB - MS0013750A (ADVOGADO(A))
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RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8010491-54.2015.8.11.0055. REQUERENTE: CLODOVEU FRANCIOSI 

REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos. Considerando que o cálculo 

da Contadoria concluiu pelo pagamento a maior pelo executado Domani de 

R$ 845,99 (id. 17146189), a ausência de impugnação e sendo certo que 

os valores depositados já foram liberados ao exequente conforme alvará 

em id. 16869904, intime-se o exequente para que proceda a devolução do 

valor pago a maior nos autos no prazo de 15 dias. Inerte, intime-se o 

executado para requerer o que entender de direito. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MORIMOTO (REQUERENTE)

JANETE NUNES SALES MORIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS GRASSANO OAB - 

MT23852/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000222-36.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ROGERIO MORIMOTO, 

JANETE NUNES SALES MORIMOTO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. Vistos. Cuida-se de ação de indenização por danos morais, proposta 

por Rogerio Morimoto e Janete Nunes Sales Morimoto em face de Gol 

Linhas Aéreas S/A, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Sustentam os autores que adquiriram passagens aéreas junto à 

requerida para retorno de viagem profissional com destino inicial de 

Recife/PE (REC) a Cuiabá/MT (CGB), com escala em Brasília/DF (BSB), na 

data de 30/11/2018, com saída prevista para 10:40, com chegada em 

Brasília às 14:20 e reembarque às 15:15 e previsão de chegada às 16:40, 

localizador EIDQ6M. Contudo, ao desembarcar no aeroporto de Brasília/DF, 

foram orientados a procurar o balcão de atendimento da companhia aérea 

sendo lhes informado que em razão do atraso do primeiro voo, não seria 

possível realizar o embarque no voo das 15:15, sendo remarcado o 

embarque dos requerentes para o próximo voo às 21:10, com chegada 

prevista em Cuiabá para as 21:55. Sustentam que em razão do grande 

lapso temporal até o próximo voo questionaram acerca da possibilidade de 

realocação em voo mais cedo em outras companhias aéreas, contudo 

tiveram sua solicitação negada. Assim, por se sentirem lesados, proporam 

a presente medida para o ressarcimento dos alegados danos morais 

perpetrados em razão do tempo de espera que tiveram de aguardar sem 

qualquer assistência por parte da requerida. Inicial instruída com 

documentos anexos (id. 18039125). Citada a requerida apresentou 

contestação e documentos (ids. 19758092, 19758095, 19758097, 

19758098, 19758100), sustentando a ausência dos pressupostos para a 

inversão do ônus da prova, ausência de falha na prestação dos serviços 

tendo em vista que o atraso do primeiro voo dos requerentes se deu em 

razão do fluxo do tráfego aéreo, não sendo possível o embarque dos 

requerentes no voo previamente programado, contudo foram 

imediatamente reacomodados em voo subsequente no mesmo dia, não 

havendo prejuízos à moral dos requerentes e de consequência, a 

ausência do dever de indenizar. Realizada audiência de conciliação a qual 

restou infrutífera, conforme termo de audiência de id. 19789398. Em id. 

19921630 os requerentes apresentaram impugnação à contestação 

reafirmando os termos da inicial. Em id. 20029288 o magistrado titular 

declarou-se suspeito para julgamento dos presentes autos. Em seguida os 

autos vieram conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, 

devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, 

a necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos 

juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito. Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estão os pressupostos processuais de existência e de validade 

da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. 

Inicialmente importante explicitar 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] 

Importante salientar que no caso está caracterizada uma relação de 

consumo, visto que os autores adquiriram como consumidores finais, 

mediante pagamento do valor acertado, o serviço prestado pela empresa 

aérea requerida, sendo aplicáveis ao caso as regras do direito 

consumerista, notadamente a inversão do ônus da prova. Assim, 

tratando-se de relação de consumo e sendo patente a hipossuficiência 

dos requerentes frente ao requerido, de rigor o deferimento da inversão 

do ônus da prova. Realizados os esclarecimentos supramencionados, 

passa-se a analisar a lide posta. O imbróglio processual se resume na 

discussão da existência de reparação pelos danos morais ocasionados 

pelo atraso perpetrado do voo operado pela empresa requerida e a falta 

de reacomodação dos requerentes em tempo hábil e a assistência 

adequada com alimentação aos requerentes. Para a configuração da 

responsabilidade civil pressupõe a concorrência de quatro elementos: ato 

ilícito, dano, culpa e nexo causal. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor estipula a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, 

cabendo ao consumidor demonstrar tão somente a ocorrência da falha na 

prestação do serviço e o nexo casual desta para com o dano 

experimentado, independentemente da existência de culpa por parte do 

prestador do serviço. Dessa forma, ato ilícito é toda conduta contrária ao 

ordenamento, sendo seu cerne a antijuridicidade e a imputabilidade. A 

antijuridicidade é o elemento objetivo do ato ilícito, a conduta contrária ao 

direito. É uma ação ou omissão que ofende a norma. Por outro lado, 

imputabilidade é o elemento subjetivo, significando atribuir ou censurar. A 

imputabilidade implica no discernimento (maturidade + sanidade). Conforme 

os documentos apresentados aos autos, incontroverso que requerentes 

adquiriram passagens aéreas com origem de Recife e destino Cuiabá, com 

Escala em Brasília, com partida prevista para as com saída prevista para 

10:40, chegando em Brasília às 14:20 e reembarque às 15:15 e previsão 

de chegada às 16:40, contudo, em razão do atraso na partida, foi 

reacomodada para outro voo com embarque às 20:30, portanto com mais 

de 5 horas de espera. A requerida, ao seu turno, justifica que a conexão 

contratada pelos autores possuía tempo exíguo entre embarque e 

desembarque, situação que gerou a perda do inicio do segundo trecho 

contratado, motivo pelo qual os autores foram reacomodados no próximo 

voo. Deste modo, por não ter tido responsabilidade sobre o ocorrido, alega 

que inexiste dever de reparar no presente caso. Em que pesem as 

alegações desta, reputo existir parcial razão aos autores. O que se 

verifica é que a ré deixou de cumprir o contrato de transporte na forma 

inicialmente estipulada, de modo injustificado, porque a readequação de 

malha aeroviária é fato fortuito interno da atividade, que não exclui sua 

responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE 

VÔO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA VIAGEM – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO 

MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – 

AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa transportadora está adstrita ao 

cumprimento de suas obrigações contratuais. Se da inobservância desse 

dever sobrevieram transtornos ao passageiro, torna-se cabível a 

indenização. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo é 

objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva 

da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força 

maior, o que não ocorreu na hipótese. Ao realizar o serviço para qual se 

prestou, a empresa de transporte aéreo assume os riscos inerentes às 

falhas do seu serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados dos 

voos, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais 

prejuízos. Dano moral é aquele causado injustamente a outrem, que não 

atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida 

injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, 

presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte 

aéreos. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que 

não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade 
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para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e 

desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. É devida a restituição dos valores não reembolsados, 

despendidos com a passagem aérea não utilizada em decorrência de 

cancelamento injustificado de voo, na forma simples, já que a situação 

apresentada não se enquadra na hipótese do art. 42, parágrafo único, do 

CDC. (Ap 144186/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 10/04/2014) (grifo 

nosso). Assim, o fato narrado na peça inaugural decorre do risco da 

atividade da transportadora aérea, pois a mesma assume o dever de 

responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Mencionada responsabilidade 

decorre do dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem 

como aos critérios de lealdade perante os bens e serviços ofertados. Não 

obstante a oferta da empresa requerida em reacomodar os autores em 

outro voo da mesma companhia aérea, este estava previsto para as 

21:10min, ou seja, apresentava diferença de 05h15min em relação ao voo 

inicialmente adquirido pelos autores. Ademais, a reacomodação em voo 

próprio se configura como uma das alternativas previstas para o 

passageiro/consumidor, sendo plenamente possível a reacomodação em 

voo de terceiro ou a realização do reembolso integral dos valores 

correspondentes à passagem, sem prejuízo das assistências materiais, 

conforme artigo 21 e 27, da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional 

de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas 

de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade 

de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes 

casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário 

originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do 

serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente 

pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Art. 27. A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. 

Grifo nosso. Assim, restou incontroverso o cometimento de ato ilícito pela 

requerida, eis que se encontra plenamente demonstrado a falha na 

prestação do serviço, pelo desrespeito às normas regulamentadores da 

aviação civil. O dano é a lesão ao bem protegido pelo ordenamento 

jurídico, no qual se divide em dano patrimonial e extrapatrimonial. O dano 

consiste no prejuízo sofrido pelo agente, a partir do momento que se 

configura materializado, nascendo a obrigação de reparação. Contudo, 

trata-se o caso em tela de efetivo dano e não mera vantagem aduzida 

pelos autores. No caso em tela, em análise do pedido de reparação por 

danos morais formulados na inicial, cumpre-me transcrever as palavras de 

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, segundo qual “São, bens primários, 

pois concernem à própria existência do ser humano, abrangendo a sua 

integridade física, psíquica ou emocional, sob os prismas espiritual, social, 

afetivo ou intelectual. Assim, se uma conduta repercute em danos à 

pessoa, sofrendo ela lesão em sua individualidade, há o dano moral.” 

(FARIAS. Cristiano Chaves de. e ROSENVALD. Nelson. Curso de Direito 

Civil. Direito das Obrigações. 6 ed. cit., p. 609.)” Ademais, nossa 

Constituição reconheceu, em seu artigo 5º, incisos V e X, a 

responsabilidade civil por danos morais, retratada como garantia 

fundamental, partindo-se da premissa de que a dignidade da pessoa 

humana é o núcleo essencial dos direitos da personalidade. Diversamente 

do caráter de reparação do dano patrimonial, o dano moral possuí caráter 

compensatório à vítima considerando que o sofrimento é irressarcível, 

entretanto pleiteia-se compensação da dor injusta como forma de 

amenizar o sofrimento. In casu, surge o dever de indenização moral aos 

autores em decorrência da violação de sua dignidade enquanto seres 

humanos, aviltada com incômodos anormais na vida em sociedade, eis 

mediante a alteração do voo e a não reacomodação em prazo razoável ou 

reembolso, causa desgaste emocional e descontentamento ao 

consumidor, notadamente no caso em comento em que os requerentes 

sequer foram atendidos quando solicitaram a reacomodação em outra 

companhia com tempo menor de espera, conforme previsão do caput do 

artigo 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC. No tocante ao quanto 

indenizatório, há de salientar que a indenização não compensa o dano 

sofrido, pois estes são intangíveis, entretanto tem por finalidade abrandar 

os sofrimentos causados, sendo recomendado que o arbitramento se dê 

com moderação, atendendo às peculiaridades do caso concreto, 

devendo-se considerar a capacidade econômica do ofensor, a condição 

financeira do ofendido e a extensão do dano. Assim se posicionou o 

Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPANHIA AÉREA. 

ATRASO NO VOO. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

APLICAÇÃO. 2. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR FIXADO. SÚMULA 

7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A responsabilidade civil das 

companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a 

entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção 

de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e 

Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, 

subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista. Precedentes. 2. O 

valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão 

somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou 

exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. Não se mostra 

desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

reparação moral decorrente da falha na prestação de serviços por parte 

da companhia aérea, de modo que sua revisão encontra óbice na Súmula 

7 desta Corte. 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 567.681/RJ, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, 

DJe 04/11/2014) grifo nosso. Vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAIS E MATERIAS. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE 

REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA 

COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREJUÍZOS 

MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE DANO. DESNECESSIDADE. QUANTUN 

INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de 

serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do 

voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos 

constrangimento causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve 

atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...]. 

Portanto, considerando o grau de culpa da Apelante, que por negligência e 

falta de zelo no exercício da atividade comercial, bem como levando-se em 

consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor 

fixado deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois este 

montante repercute no patrimônio da Apelante sem excessos, não 

tornando iníqua ou insignificante reparação, assim como não patrocina a 

captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória 

e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento da recorrida [...] (TJMT - 

Apelação Cível 66676/2014, Segunda Câmara Cível, Relatora: Clarice 

Claudino da Silva, Data de julgamento: 29/07/2015, Data da publicação: 

10/08/2015) grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANO MORAIS E MATERIAIS. VOO CANCELADO. REALOCAÇÃO DO 

PASSAGEIRO EM OUTRA COMPANHIA. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARCAR. 

FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DO FORNECEDOR. DEVER DE REPARAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

QUANTUN MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA 

INALTERADA. RECUROS NÃO PROVIDO. As empresas aéreas tem 

responsabilidade objetiva por realocar adequadamente o passageiro em 

caso de cancelamento de voo, sob pena de indenizá-lo por danos morais 

e matérias. Configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de 

causalidade, aquele que provocou o dano deve repará-lo na esfera 

material e moral, cujo valor deve ser fixado de forma razoável e 

proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos prejuízos e à 

capacidade econômica das partes. [...] No tocante à indenização por 

danos morais, os R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados estão em 

consonância com o art. 944 do Código Civil, não são exorbitantes mas sim 

proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à 

capacidade econômica das partes. (TJMT – Agravo Regimental 

96994/2015, Sexta Câmara Cível, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, 

Data de julgamento: 22/07/2015, Data da publicação: 27/07/2015) Por fim, o 

nexo causal, no setor da responsabilidade civil, exercita duas funções[3]: 

a primeira (e primordial) é a de conferir a obrigação de indenizar aquele 

cujo comportamento foi à causa eficiente para a produção do dano. 

Imputam-se juridicamente as consequências de um evento lesivo a quem 
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produziu (seja pela culpa ou risco, conforme a teoria que se adote). A seu 

turno, a segunda função será a de determinar a extensão deste dano, a 

medida de sua reparação. Deste modo, existindo vínculo entre a conduta 

ilícita aduzida nos autos e o resultado, de rigor o reconhecimento da 

responsabilidade civil da requerida. Destarte, considerando-se os 

elementos contidos nos autos, que somada à falha da prestação dos 

serviços oferecidos pela requerida, reputo adequado ao presente feito o 

arbitramento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), par cada requerente, totalizando o quantum de R$ 

10.000,00. Em se tratando de responsabilidade civil extrapatrimonial, os 

juros moratórios fluem a partir da data da ocorrência do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Por outro lado, correção 

monetária incidentes do arbitramento da indenização (Súmula 362 Superior 

Tribunal de Justiça). Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima 

e pelo que consta nos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, para cada um dos 

autores, totalizando-se a quantia de R$ 10.000,00, cuja correção 

monetária é incidente desde a data do arbitramento (Sumula 326 do STJ) e 

juros incidentes desde a data do evento dano, conforme Súmula 54 do 

STJ. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de dezembro de 

2019. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito em substituição 

legal [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] FARIAS, Cristiano 

Chaves de. Curso de direito civil: responsabilidade civil – 3 ed. rev. e atual. 

– Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 405.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002131-16.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALBERTO MARQUES AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE CARVALHO BORGES CAMPOS (REQUERIDO)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002131-16.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ANTONIO ALBERTO 

MARQUES AQUINO REQUERIDO: GILSON TEIXEIRA CAMPOS, FERNANDA 

DE CARVALHO BORGES CAMPOS Vistos, Cuida-se de ação de reparação 

de danos materiais ajuizada por Antonio Alberto Marques Aquino em face 

de Gilson Teixeira Campos e Fernanda de Carvalho Borges Campos, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. O feito seguiu seu 

regular processamento, com a realização de audiência de conciliação, 

cujo ato restou frutífero, conforme ata da audiência em Id. 27544838. Por 

conseguinte, as partes pugnaram por sua homologação. O requerido 

informou nos autos o cumprimento dos termos acordados com o 

pagamento das parcelas ajustadas (Id. 27593243 e Id. 28127310). Em 

seguida os autos vieram-me conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento 

e decido. Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as 

partes versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c 

artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Custas e 

despesas processuais remanescentes dispensadas nos termos do artigo 

90, § 3º do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. 

Com o trânsito em julgado, remetam-se aos autos ao arquivo, com as 

cautelas legais. Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Tangará 

da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000884-34.2018.8.11.0055

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:

ROMILDO DANTAS FELIX (EXECUTADO)

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 

1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Considerando que foram esgotados 

todos os meios para satisfação do crédito exequendo, defiro o 

requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de 

restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Sendo 

positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos 

veículos objeto de restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se 

por ora o executado como fiel depositário. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, certifique-se, lavre-se o respectivo termo e 

designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 

9.099/95). Não sendo opostos embargos, deverá o credor se manifestar 

sobre uma das alternativas dos §§2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, 

optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, 

expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de costume, 

dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de valor 

inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Caso a 

pesquisa ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 8 de agosto de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-89.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SIQUEIRA MODULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000255-89.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:NAYARA 

SIQUEIRA MODULO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRESLAINE 

MACIEL PEGO POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 23/07/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1001097-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDJA DE ANDRADE DIONIZIO (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011686-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO NUNES QUEROZ 01311876197 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8011686-74.2015.8.11.0055. REQUERENTE: VIBEMANIA - ORGANIZACAO 

DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME REQUERIDO: RICARDO NUNES 

QUEROZ 01311876197 Vistos. Defiro o pedido do ID 17173708. 

Cumpra-se nos termos da decisão do ID 14322815. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de agosto de 2019. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-08.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA APARECIDO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 4 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002166-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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 26/02/2020, às 14h15min, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010684-40.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR SANSAO DURAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CESAR FLAUZINO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte Reclamante para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Reclamante para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-74.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERRARI FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULINEY FERREIRA MENDES BORBA OAB - MT23744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1000256-74.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:FLAVIO FERRARI 

FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TULINEY FERREIRA MENDES 

BORBA POLO PASSIVO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED 

FIN E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: FRANCINE Data: 27/07/2020 Hora: 15:15 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RAFAEL ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-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. 

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 
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entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CONTATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

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, intime-se a executada para, no prazo de 10 dias, 

efetuar o pagamento do saldo remanescente. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, intime-se o exequente para, em igual prazo, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-22.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO ALCANTARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Reclamante para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DYONATAN SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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, 03 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos, observando que o valor bloqueado no ID 28354023 deverá ser 

levantado em favor do exequente e o valor depositado no ID 28708805 

deverá ser levantado em favor do executado. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 04 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação 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))

 

INTIMO a Parte Executada para informar nos autos dados bancários para 

levantamento de valor.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002118-17.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA FERNANDES PONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 16/03/2020 14:30MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-20.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO DELCARO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT14312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. DE SOUZA - INSETICIDAS - 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 16/03/2020 16:00MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002157-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 
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mandado. Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens 

deste Juízo. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 04 de 

março de 2020, às 13h50min. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra - 

MT, 05 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004432-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE VIOTO (REQUERENTE)

JAIR DE JESUS FERRER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens 

deste Juízo. Para a execução do ato deprecado, designo o dia 04 de 

março de 2020, às 13h30min. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra - 

MT, 05 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002437-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE NOBRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUGINI ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1002437-19.2018.8.11.0055. REQUERENTE: JANETE NOBRES DA SILVA 

REQUERIDO: FUGINI ALIMENTOS LTDA Vistos, Cuida-se de ação 

indenizatória por danos morais e materiais movida por Janete Nobres da 

Silva em face de Fugini Alimentos Ltda, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe. Sustenta a autora, em síntese, que adquiriu em 

um supermercado, dentre vários produtos, o produto molho de tomate da 

marca Fugini, devidamente lacrado e dentro do prazo de validade, 

contudo, em 26 de setembro de 2018, quando abriu o referido produto, 

deparou-se que o mesmo continha um corpo estranho não identificado em 

seu interior. Aduz que em razão do ocorrido e pela repulsa quanto ao 

consumo do produto, encaminhou email à requerida relatando os fatos 

ocorridos, contudo, não obteve resposta. Assim, pleiteou o 

reconhecimento de falha na prestação dos serviços com a consequente 

condenação da requerida pelos danos suportados no valor de R$ 

10.000,00, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova. Inicial instruída com os documentos anexos. 

Citado, o requerido apresentou contestação e documentos nos ids. 

17794085, sustentando preliminarmente a incompetência do Juizado 

Especial em razão da necessidade de realização de pericia nos autos. No 

mérito afirma ausência de nexo causal entre o dano perpetrado e a 

conduta da ré dada a impossibilidade de o corpo estranho ter sido 

embalado com o produto no processo de fabricação e a impossibilidade de 

se constatar de forma verossímil se a embalagem já estava violada bem 

como que a autora não consumiu o produto. Requereu assim o 

indeferimento da inversão do ônus da prova e a improcedência da 

demanda. Recebida a inicial, determinou-se a devolução da lata com o 

produto estragado à requerente e designou-se audiência de conciliação 

(fl. 56). Realizada audiência para tentativa de conciliação entre as partes, 

a mesma restou infrutífera (fls. 62). Citada (fl. 60), a empresa requerida 

apresentou contestação e documentos às fls. 63/90, sustentando em 

sede preliminar a incorreção do valor dado à causa e carência da ação 

pela ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a não ocorrência 

do dever de indenizar pela ausência de nexo de causalidade entre o vício 

do produto e o alegado dano moral suportado postulando assim pela 

improcedência do pedido. A autora apresentou impugnação concordando 

com a preliminar de impugnação ao valor da causa e manifestou-se pela 

rejeição dos demais pedidos lançados na pela defensiva com o 

reconhecimento da responsabilidade objetiva e o dever de indenizar (fls. 

93/103). Em seguida os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. 

Incialmente, em relação a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

para julgamento do presente caso em razão da necessidade de perícia, 

reputo de rigor seu indeferimento visto que inviável a realização de 

quaisquer perícias no presente caso, isto porque toda a celeuma posta 

pode ser resolvida em análise do acervo probatório presentes nos autos e 

eventual prova oral a ser colhida em instrução, até porque em razão do 

rápido perecimento do produto (molho de tomate), torna impossível a 

realização de perícia no produto considerado impróprio para o consumo, 

restando apurar com as provas produzidas se houve tal fato e se constitui 

falha a prestação do serviço ou não. Ante o exposto, afasto a preliminar 

suscitada pela parte requerida. Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. As partes são 

capazes e estão representadas, e não havendo prejudiciais de mérito a 

serem analisadas, declaro saneado o processo. Fixo como pontos 

controvertidos da demanda: I) responsabilidade da empresa requerida por 

eventual falha na prestação do serviço com a ocorrência de vício no 

produto; II) existência de dano moral e material indenizável e sua extensão. 

Considerando-se que a autora é a parte mais frágil da relação contratual e 

que o feito trata de matéria amparada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Considerando que a matéria 

fática permite ampla dilação probatória, defiro a produção de prova oral 

das testemunhas a serem arroladas e a colheita do depoimento pessoal 

das partes. Designo, para ter lugar audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, o dia 12 de março de 2020, às 14h00min (MT) a ser realizada 

no Gabinete da 5ª Vara Cível. Faculto às partes a oportunidade de 

apresentar rol de testemunhas até o máximo de três para cada parte, nos 

termos do artigo 34 da Lei nº 9.0999/95, , devendo os patronos se 

atentarem as diligências e prazos postos no §1º do referido artigo. 

Intimem-se pessoalmente as partes para comparecimento na audiência. 

Caso haja carta precatória a ser expedida, o prazo para cumprimento é de 

60 (sessenta) dias, providenciando a parte interessada as quantias para 

as despesas necessárias, bem como o cumprimento, sob pena de se 

declarar encerrada a instrução. Dê-se ciência aos nobres patronos 

judiciais. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Tangará 

da Serra, 16 de dezembro de 2019 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz 

de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002087-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HONORATO CORREIA TIGRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO DE OLIVEIRA GRAJEL (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62345 Nr: 3882-75.2007.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: PASSO A PASSO EDUCAÇAO E CULTURA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALVA DA CRUZ GARCIA, LAURO JOSÉ 

VACCARI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karlla Christine Coelho 

Fernandes Carvalho - OAB:8852/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 VISTOS

Considerando que, devidamente intimado, o executado não efetuou o 

pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, verifico que se 

esgotaram todos os meios para garantir a execução, motivo pelo qual 
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defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line 

através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo 

exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 

2015.

No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, prioriza que a penhora 

recaia sobre dinheiro.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença.

Junte-se cópia do termo de penhora on-line.

Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-89.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SIQUEIRA MODULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido se consubstancia na demonstração suficientemente 

segura de que o reclamante frequentou regularmente e concluiu o curso 

oferecido pela reclamada há mais de dois anos e meio (ID 28870906). Por 

outro lado, informa a reclamante que solicitou a expedição do documento, 

inclusive com urgência, não sendo atendida até a presente data. Dessa 

forma, em juízo de rasa cognição, não se vislumbra justificativa plausível 

para que a reclamada se negue a expedir o diploma em questão. A 

postura da reclamada viola o disposto no art. 18 da Portaria n. 

1.095/2018-MEC (editada em consonância com e para regulamentação do 

Decreto nº 9.235/2017), que estabelece o prazo de 60 dias para 

expedição do diploma contados da data da colação de grau, que deverá 

ser registrado também no prazo de 60 dias contados da data da 

expedição. Neste caso concreto há evidências de que a reclamada 

extrapolou em muito os prazos fixados nas normas acima mencionadas, 

sem qualquer justificativa aparente. O perigo da demora revela-se com 

evidência, já que a ausência de entrega do diploma certamente está lhe 

causando prejuízos, em razão da alta probabilidade de se ver impedido de 

exercer plenamente o trabalho. Além disso, demonstra satisfatoriamente 

que a ausência do documento está prejudicando a realização de outros 

cursos posteriores à graduação. Presente, pois, o fundado receio de dano 

de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais prudente 

deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, se 

efetivamente o direito da reclamante de receber o diploma for confirmado 

na sentença, esta terá suportado um prejuízo de grande monta. Como 

consequência, necessária a concessão da tutela de urgência antecipada 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. No sentido mesmo sustentado neste 

julgado, a iterativa jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DEMORA 

NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DO CURSO DE PEDAGOGIA – INSURGÊNCIA 

CONTRA DEFERIMENTO DA LIMINAR – CURSO CONCLUÍDO - 

DEMORAINJUSTIFICADA NA ENTREGA DO DOCUMENTO - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na espécie dos autos, 

a controvérsia instaurada gira em torno do ato praticado pela Instituição de 

Ensino agravada, que não providenciou a EXPEDIÇÃO do documento 

solicitado pela agravada, não obstante esta tenha comprovado nos autos 

que concluiu regularmente o curso.As atividades desempenhadas pelas 

instituições privadas de ensino inserem-se no conceito amplo de serviços 

contido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), de modo que, ao 

colocar seus cursos acadêmicos à disposição dos interessados, atrai 

para si a responsabilidade de emitir em tempo razoável o 

DIPLOMA/certificado válido aos formandos, para que possam exercer a 

profissão que escolheram.A excessiva e injustificada DEMORA da 

EXPEDIÇÃO do documento é inadimplemento que tem reflexos na vida 

profissional do aluno e certamente causa-lhe transtornos. (TJMT - N.U 

1010734-83.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018) TJRJ-0199285) APELAÇÃO 

CÍVEL. RITO SUMÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO EDUCACIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR 

PUGNA PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUTOR QUE CONCLUI O 

CURSO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

EM 02.03.2005 E NÃO OBTÉM ÊXITO EM RECEBER O DIPLOMA. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE AFIRMA NÃO TER INGERÊNCIA SOBRE A 

EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO, UMA VEZ QUE A AUTENTICAÇÃO É FEITA 

POR OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO. RÉ QUE NÃO COMPROVA A ADOÇÃO DE 

PROVIDÊNCIAS EFETIVAS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, EM 

QUE PESE TER INICIADO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA 

QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO ÓRGÃO 

COMPETENTE PELA AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO. MOROSIDADE 

INJUSTIFICÁVEL. FRUSTRAÇÃO LEGÍTIMA. FALHA E INEFICIÊNCIA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO AO 

QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (Apelação nº 

0037050-76.2010.8.19.0205, 8ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Gilda 

Carrapatoso. j. 08.04.2014). DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DO 

DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. 1. A demora injustificada na expedição de 

diploma é fato gerador de dano moral in re ipsa, sendo presumíveis os 

prejuízos extrapatrimoniais ao ex-discente que aguarda, além do prazo 

razoável, a devida titulação. 2. Condenação por dano moral readequada 

aos parâmetros da jurisprudência da Câmara em casos símiles. 

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS, 19ª Câmara Cível, 

Apelação cível nº 70080306327, Relator: Mylene Maria Michel, j. 

14/03/2019) 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 o fim de determinar que a reclamada IUNI 

EDUCACIONAL S.A, expeça, no prazo de 30 dias, o diploma do curso de 

DIREITO em favor da reclamante NAYARA SIQUEIRA MODULO, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 300,00, até o limite de 20 salários mínimos. 

Ressalto, por fim, que por se tratar de pedido dirigido em face de 

instituição de ensino particular, bem como em razão da natureza do 

procedimento (processo de conhecimento), a princípio a competência para 

o julgamento da pretensão está afeta à Justiça Comum estadual, conforme 

entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça a partir do 

julgamento do C.C. 108.466-RS (v. também REsp 129.579-0/PE e REsp 

130.797-3/PE). Porém, a fim de verificar eventual interesse da União no 

feito, assim como para que o órgão próprio tenha conhecimento da 

conduta praticada pela reclamada, descrita na inicial, determino a 

expedição de ofício à Advocacia Geral da União (AGU), bem como ao 

Ministério da Educação (MEC), informando acerca da existência da 

presente demanda. Presentes os requisitos legais e por se tratar de 

relação de consumo (art. 2º e 3º, do CDC), defiro o pedido para inversão 

do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. 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, 
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desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 5 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 12/2020-DF, 03 de fevereiro de 2020.

EXMO. DR. HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA, MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a autorização para abertura de Processo Seletivo de 

Estagiários cia n. 0701315-06.2020.8.11.0045.

CONSIDERANDO a necessidade de formação de um grupo para auxiliar, 

coordenar e fiscalizar os trabalhos atinentes ao certame;

RESOLVE

Art. 1- Compor a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 

Estagiários da Comarca de Lucas do Rio Verde:

 - Dr. Hugo José Freitas da Silva – Juiz de Direito Diretor do Foro – 

Presidente;

Membros:

– Marisa Antonia Tabile – Gestora Geral;

– Gentil Vieira de Barros – Gestor Administrativo III;

– Luciana Maria Adams – Gestora Administrativa II;

– Rogério Andrade de Sousa – Técnico Judiciário.

Art. 2- Todas as decisões referentes ao processo seletivos serão 

tomadas pelos membros desta comissão e aprovadas pelo Diretor do Foro.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Lucas do Rio Verde/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Hugo José Freitas da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98145 Nr: 4481-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERTILE RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a 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 que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 143,69 

(Cento e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100761 Nr: 6498-09.2014.811.0045

 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): JEFERSON RAYMUNDO SOUSA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 522,06 

(Quinhentos e vinte e dois reais e seis centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 383,45 (Trezentos e oitenta e três reais e quarenta e 

cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 138,61 

(Cento e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115862 Nr: 7172-50.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ADOLAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, CAMILA AFONSO DE BRITO - OAB:OAB/MT 14.187

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a 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 que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 143,69 

(Cento e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, 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, 
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conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35389 Nr: 453-28.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI BESSA, FELIPE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS HENRIQUE MELDOLA 

DA SILVA - OAB:15530/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS 

VALERIO - OAB:18267-O/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, WANDERLEI BESSA, 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 que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$ 143,69 (Cento e quarenta e três reais e sessenta e nove 

centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o 

valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, 

que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40033 Nr: 354-24.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGUIOMAR FIGUEIREDO DE SOUZA, 

ANGÉLICA REGINA DA SILVA AGUIAR, GENESLEY JENSEN FABRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11.443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida EGUIOMAR FIGUEIREDO DE SOUZA, 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 que foi condenado nos termos da r. sentença. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas judiciais e R$ 143,69 (Cento e quarenta e três reais e 

sessenta e nove centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e 

taxas finais remanescentes), preencher os campos com o número único 

do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14403 Nr: 284-17.2005.811.0045

 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): JAIR MATIAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a 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 que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 143,69 

(Cento e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, 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.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003965-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PORTELA MENDES DE ARAGAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001420-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERTO BARRETO AGUAJO (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PRAZO 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA CAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000930-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO AMBROZIO CECILIO 10922838895 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004828-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR DOMINGOS PEREIRA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO 

DAS DESPESAS DE DISTRIBUIÇÃO E DEMAIS TAXAS PROVENIENTES DA 

CARTA PRECATÓRIA ENVIADA A COMARCA DE MEDIANEIRA-PR- 

CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

Intimação 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)

 

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. Trata-se Ação 

de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Leandro de Resende Oliveira em desfavor de Kassiano Souza. Consta na 

exordial, que o Autor atua como médico perito do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, com lotação nesta cidade de Lucas do Rio 

Verde/MT desde o ano de 2013. Alega que na data de 30.08.2019, tomou 

conhecimento de reportagem veiculada junto ao “Facebook”, no qual a 

parte Requerida relata a ocorrência de suposto conluio entre o Autor e a 

empresa Brasil Foods S.A., com o objetivo de indeferir pedidos de auxilio 

doença dos funcionários desta última. Informa que o conteúdo da 

reportagem noticia acusações gravíssimas, decorrentes de depoimentos 

não oficiais e interpretação própria dos fatos pelo Requerido, bem como 

deixa de considerar os fundamentos legais ao dispor dos fatos. Por assim 

sendo, requer “initio litis” e “inaudita altera pars”, conforme requerimento 

“b” do petitório n. 23294798 – Pág. 11 dos autos, a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência para fins de determinar ao 

“Facebook” ou qualquer outro meio de comunicação a imediata retirada da 

reportagem objeto de análise. Com a inicial (id. n. 23294798), juntou 

documentos. Manifestação do Autor no id. n. 23534550, reiterando o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência e acostando 

documentos, ids. n. 23534563 e 23534565. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido e fundamento. Pois bem. II. 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, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo e ausência de interesse da coletividade na 

disponibilização do conteúdo na “internet”. O caso em análise, merece 

aplicação do disposto no art. 19, § 4°, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil 

da Internet), acerca “Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de 

Conteúdo Gerado por Terceiros”, com redação “in verbis”: “Art. 19. Com o 

intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o 

provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado 

civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, 

após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito 

e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar 

indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as 

disposições legais em contrário. § 4º O juiz, inclusive no procedimento 

previsto no § 3º, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e 

considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo 

na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da 

alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação.” (Sem grifos no original). Em análise preliminar da reportagem, 

o qual se encontra na aba “Documentos” do Sistema PJe, não consta a 

identificação direta do Autor, sendo que o conteúdo apresenta questão 

que interessa ao público em geral, uma vez que envolve direito à 

aposentadoria ou benefício assistencial, sendo, inclusive, objeto de 

compartilhamento por terceiras pessoas. Não obstante, entenda o Autor 

que o vídeo seja ofensivo à sua imagem, não verifico a presença em 

caráter sumário da intenção de denegrir a pessoa do Requerente, 

ausente, assim, prova inequívoca. A supressão da reportagem veiculada 

junto a rede social do “Facebook” a toda evidência configuraria censura a 

liberdade de expressão, sendo que eventual abuso do direito merece 

reparo através de retificação, garantia do direito de resposta ou 

indenização, sendo estas as vias preferenciais para exercício do direito 

de defesa, de modo que ausente perigo de dano ao resultado útil do 

processo. O delineado nos autos, deve ser analisado nos ditames do 

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 

130 pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, eis o delineado pela 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação n. 

24.760 Paraíba: “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. LIBERDADE 

DE EXPRESSÃO. RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO 

ELETRÔNICO POR DECISÃO JUDICIAL. 1. No julgamento da ADPF 130, o 

STF proibiu a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional 

qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de 

opiniões. 2. A liberdade de expressão desfruta de uma posição 

preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição 

para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 3. O uso 

abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, 

por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar 

a retirada de postagem de rede social, a decisão reclamada violou essa 

orientação. 4. Reclamação cujo pedido se julga procedente.” (STF – RCL 

24760/PB – Rel. Min. Roberto Barroso – Julgamento: 26.04.2018). (Sem 

grifos no original). Lado outro, cabe salientar que descabe imposição a 

terceiro estranho a lide do cumprimento de obrigação de fazer, inclusive, 

com aplicação de multa, porquanto não integra a relação processual, sem 

que lhe seja oportunizado o devido processo legal, através do direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 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. II.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, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo e ausência de interesse da coletividade na 

disponibilização do conteúdo na “internet”, forte no art. 300, "caput", do 

Código de Processo Civil c.c. o art. 19, § 4°, da Lei n. 12.965/2014 (Marco 

Civil da Internet). III. Da Citação e Audiência de Conciliação. III.1 Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 02/12/2019, às 

14h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. III.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 
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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. III.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). III.4 As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). III.5 A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). III.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). III.7 A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). IV. Defiro o postulado no item “f” do petitório n. 23294798-Pág.11, 

uma vez que o direito a liberdade de expressão não deve encontrar 

amparo no anonimato, bem como por considerar a exposição perante rede 

social. V. De mais a mais, desnecessária a autorização para depósito em 

juízo da reportagem objeto de litígio, porquanto disponível na aba 

“Documentos” do Sistema PJe. 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111036 Nr: 4440-96.2015.811.0045

 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: MARCOS SERRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13.750 OAB/MS, RONALDO CELANI HIPÓLITO DO CARMO - 

OAB:195.889/SP

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intime-se a parte Autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação apresentada pela parte Requerida, no prazo legal.

III. Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

entenderem necessárias no prazo de 10 dias.

IV. É facultado à parte Requerida a juntada de extrato completo dos 

órgãos de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de 

verificar ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a 

permanência e atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos 

com ajuizamento múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em 

ocasiões pretéritas, inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o 

que recomenda verificação cautelosa do magistrado.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VI. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112119 Nr: 4991-76.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, RONALDO CELANI HIPÓLITO DO 

CARMO - OAB:195.889/SP

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intime-se a parte Autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação apresentada pela parte Requerida, no prazo legal.

III. Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

entenderem necessárias no prazo de 10 dias.

IV. É facultado à parte Requerida a juntada de extrato completo dos 

órgãos de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de 

verificar ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a 

permanência e atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos 

com ajuizamento múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em 

ocasiões pretéritas, inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o 

que recomenda verificação cautelosa do magistrado.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VI. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114552 Nr: 6457-08.2015.811.0045

 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: JANILDO FERREIRA VILHENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, RONALDO CELANI HIPÓLITO DO 

CARMO - OAB:195.889/SP

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intime-se a parte Autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação apresentada pela parte Requerida, no prazo legal.

III. Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

entenderem necessárias no prazo de 10 dias.

IV. É facultado à parte Requerida a juntada de extrato completo dos 

órgãos de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de 

verificar ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a 

permanência e atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos 

com ajuizamento múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em 

ocasiões pretéritas, inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o 

que recomenda verificação cautelosa do magistrado.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VI. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119202 Nr: 79-02.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCILENE GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, RONALDO CELANI HIPÓLITO DO 

CARMO - OAB:195.889/SP

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.
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II. Intime-se a parte Autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação apresentada pela parte Requerida, no prazo legal.

III. Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

entenderem necessárias no prazo de 10 dias.

IV. É facultado à parte Requerida a juntada de extrato completo dos 

órgãos de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de 

verificar ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a 

permanência e atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos 

com ajuizamento múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em 

ocasiões pretéritas, inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o 

que recomenda verificação cautelosa do magistrado.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VI. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87929 Nr: 1779-18.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MIGUEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1553454

 Certifico e dou fé que, a intimação via DJE edição 10668 de 31/01/2020 

encontra-se equivocada, visto que não pertence a este feito, devendo os 

patronos intimados desconsiderar o ato.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005633-90.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERTOLDO BARCHET ADVOGADOS ASSOCIADOS SC. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE SEGUNDA VARA PROCESSO N. 

1005633-90.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: BERTOLDO BARCHET 

ADVOGADOS ASSOCIADOS SC. EXECUTADO: NILTON BARBOSA Vistos, 

etc. I. Tendo decorrido vasto lapso temporal da proposição da presente e 

inexistindo vinculação de guias para pagamento no sistema vinculadas ao 

feito, nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da 

CGJ, intime-se a parte exequente 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. Após, retornem conclusos. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001825-77.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS PROCESSO n. 1001825-77.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 

14.184,00 ESPÉCIE: [Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de 

Contrato]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JOAO 

BATISTA MARINHO Endereço: Rua Jabuticabeira, S/N, Quadra 22, Lote 21, 

Amazonas 2, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, Torre 

A, 12 A, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para impugnar a 

Contestação, caso queira, no prazo legal. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001825-77.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS PROCESSO n. 1001825-77.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 

14.184,00 ESPÉCIE: [Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de 

Contrato]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JOAO 

BATISTA MARINHO Endereço: Rua Jabuticabeira, S/N, Quadra 22, Lote 21, 

Amazonas 2, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, Torre 

A, 12 A, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para impugnar a Contestação, 

caso queira, no prazo legal. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005229-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAIDE PEREIRA SAO BERNARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS PROCESSO n. 1005229-73.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 

11.448,00 ESPÉCIE: [Auxílio-Doença Previdenciário]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NAIDE PEREIRA SAO BERNARDO 

Endereço: Nova Nove, s/n, lote 94 quadra 26, Vida Nova, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(S) 

ADVOGADO(S) DO POLO ATIVO, acerca do agendamento de pericia 

médica 19/02/2020, constante no ID 28895395. LUCAS DO RIO VERDE, 5 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107132 Nr: 2395-22.2015.811.0045
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NECI APARECIDA STRAMBAIOLI, LUIZ FERNANDO 

STRAMBAIOLI, ANDREIA APARECIDA STRAMBAIOLI GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO GONÇALVES STRAMBAIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:40510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, foram feitas todas as tentativas para intimação da 

parte autora, a fim de dar andamento no feito, restando todas infrutiféras. 

Dessa forma encaminho-os autos conclusos e fico no aguardo de novas 

determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 639 Nr: 2213-22.2004.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILIO AZEVEDO BRIETZKE, IRIA MATTE 

BRIETZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - 

OAB:13310/MT, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT., 

impuilsiono estes autos e intimo o autor a se manifestar sobre a precatória 

devolvida as fls. 251/260, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 99409 Nr: 5513-40.2014.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRCB, SJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SÉRGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da intimação do requerido e, não 

havendo manifestação, defiro o pedido de fls. 87, autorizando a expedição 

de alvará conforme solicitado.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender por direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 88218 Nr: 2078-92.2013.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.F. DA SILVA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, JULIANO G.F. JALLAGEAS DE LIMA - 

OAB:MT/13.833, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Abra-se vista ao Embargante quanto aos novos documentos juntados aos 

autos às fls. 20/61.

Após, retornem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 2139 Nr: 193-34.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO COLLEM BARCELOS, MÁRIO 

EUGÊNIO GIOTTO

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE o patrono da parte Autora para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, impulsione o feito, a fim de manifestar-se quanto ao petitório de fl. 

156/160 e no mais requer o que achar ser de direito.

Não havendo manifestação do patrono, INTIME-SE pessoalmente a parte 

Autora para que impulsione o feito, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob 

pena de arquivamento do feito na forma do art. 485, III, § 1º do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos, 

certificando-se caso não tenha havido manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 6834-76.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DUILIO CEOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DOS SANTOS DE LIMA - 

OAB:OAB/RS 98.332, MARCIO CARDOSO WEILER - OAB:65913, tiago 

cereser de moraes - OAB:OAB/RS 66905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602

 Vistos etc.

 Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos para, querendo, 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

 Certificado o decurso do prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 23305 Nr: 1155-76.2007.811.0045

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:21.307/PR, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT/6735

 Vistos etc.

 Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos para, querendo, 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

 Certificado o decurso do prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 100883 Nr: 6571-78.2014.811.0045

 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 OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL AQUEDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a tentativa de BACENJUD restou em quantia ínfima, 

defiro o pedido apresentado às fls. 191/192 e determino a realização de 

busca de bens em nome do Executado via RENAJUD.

 Em caso de diligência negativa, dê-se vista dos autos ao requerente para 

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 103186 Nr: 358-22.2015.811.0045

 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: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSBERTO LINHARES LOPES, BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a tentativa de BACENJUD restou infrutífera, defiro o 

pedido às fls. 181/182 e determino a realização de busca de bens em 

nome do Executado via RENAJUD e Receita Federal.

 Em caso de diligência negativa, dê-se vistas dos autos à parte exequente, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 26485 Nr: 533-60.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SBABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLEIGE CASSIANO SBABO - 

OAB:2227/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a tentativa de intimação através de correspondência 

restou infrutífera, defiro o pedido à fl. 123 e determino a realização de 

busca de endereço em nome dos Executados via Receita Federal.

 Em caso de diligência negativa, dê-se vista dos autos ao exequente para 

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 38955 Nr: 3983-40.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP, JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Perante o pedido de nova consulta ao BACENJUD feita pelo exequente, 

verifica-se que a última atualização de cálculo deu-se na data de 

29.09.2010 (fl. 39).

Diante disso, determino que intime-se o exequente para que apresente 

cálculo de dívida ativa atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a manifestação, à conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 8112 Nr: 1341-75.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARTINS PERACHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a tentativa de BACENJUD restou infrutífera, defiro o 

pedido às fls. 149/150 e determino a realização de busca de bens em 

nome do Executado via RENAJUD.

 Em caso de diligência negativa, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 98264 Nr: 4587-59.2014.811.0045

 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: RONALDO AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.116

 Vistos etc.

 Tendo em vista o decurso do prazo de manifestação, conforme 

certificado às fls. 133/134, defiro o pedido de levantamento dos valores 

depositados espontaneamente pelo requerido na conta bancária indicada 

às fls. 131, conforme pleiteado pela autora, mediante a expedição de 

alvará.

 Ademais, intime-se a autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Certificado o decurso do prazo, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 34427 Nr: 4195-95.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE o patrono da parte Autora para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, impulsione o feito, a fim de manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito, nos moldes da decisão de fls. 111/112.

Não havendo manifestação do patrono, INTIME-SE pessoalmente a parte 

Autora para que impulsione o feito, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob 

pena de arquivamento do feito na forma do art. 485, III, § 1º do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos, 

certificando-se caso não tenha havido manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 24861 Nr: 2711-16.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMOLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS, RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:
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 Vistos etc.

Nos moldes da sentença proferida às fls. 290/293, nada mais sendo 

requerido, com as cautelas e baixas de estilo, arquive-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000520-24.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000520-24.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ADEMIR PEREIRA REU: ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. Vistos etc. Cite-se e intime-se o 

Requerido para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação designada para a data de 31.03.2020 às 10h30min, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público. O 

não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se 

a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Defiro a inversão do ônus 

da prova, ante a existência de relação de consumo, nos termos do artigo 

6º, VIII, do CDC. 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. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde, 4 de fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003309-35.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER MARIO RATAYCZYK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003309-35.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE PROCURADOR: VERA LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: WALTER 

MARIO RATAYCZYK Vistos etc. Trata-se de execução fiscal proposto 

pelo Município de Lucas do Rio Verde em desfavor de Walter Mario 

Ratayczyk, ambos devidamente qualificados nos autos. Conforme se 

depreende dos autos (ID 21898705), o Exequente informou que a 

Executada realizou o adimplemento do débito fiscal. Deste modo a extinção 

do presente feito por cumprimento da obrigação tributária é medida que se 

impõe. Com efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do 

CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo Executado. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após as anotações de praxe, 

arquive-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 5 de fevereiro de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003353-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE DLUZNIEWSKI SEROISKA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003353-54.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE PROCURADOR: VERA LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: VALDIRENE 

DLUZNIEWSKI SEROISKA Vistos etc. Trata-se de execução fiscal 

proposto pelo Município de Lucas do Rio Verde em desfavor de Valdirene 

Dluzniewski Seroiska, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Conforme se depreende dos autos (ID 4478221), o Exequente informou 

que a Executada realizou o adimplemento do débito fiscal. Deste modo a 

extinção do presente feito por cumprimento da obrigação tributária é 

medida que se impõe. Com efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela 

Executada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após as anotações 

de praxe, arquive-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 5 de 

fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003899-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIANCONI SOUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003899-12.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE PROCURADOR: VERA LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: ALBERTO 

VIANCONI SOUTO Vistos etc. Trata-se de execução fiscal proposto pelo 

Município de Lucas do Rio Verde em desfavor de Alberto Viaconi Souto, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Conforme se depreende dos 

autos (ID 16490474), o Exequente informou que o Executado realizou o 

adimplemento do débito fiscal. Deste modo a extinção do presente feito por 

cumprimento da obrigação tributária é medida que se impõe. Com efeito, 

preceituam o art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita; (...) Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após as 

anotações de praxe, arquive-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 5 

de fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004646-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DA SILVA MIRANDA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004646-59.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE PROCURADOR: VERA LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: A. DA SILVA 

MIRANDA & CIA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de execução fiscal 

proposto pelo Município de Lucas do Rio Verde em desfavor de A. DA 

SILVA MIRANDA & CIA LTDA-ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Conforme se depreende dos autos (ID 16603517), o Exequente 

informou que a Executada realizou o adimplemento do débito fiscal. Deste 

modo a extinção do presente feito por cumprimento da obrigação tributária 

é medida que se impõe. Com efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela 

Executada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após as anotações 

de praxe, arquive-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 5 de 

fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004659-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERI ANTUNES DE CAMPOS 21481792091 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004659-58.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE PROCURADOR: VERA LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: ALBERI 

ANTUNES DE CAMPOS Vistos etc. Trata-se de execução fiscal proposto 

pelo Município de Lucas do Rio Verde em desfavor de Alberi Antunes de 

Campos, ambos devidamente qualificados nos autos. Conforme se 

depreende dos autos (ID 16605115), o Exequente informou que o 

Executado realizou o adimplemento do débito fiscal. Deste modo a extinção 

do presente feito por cumprimento da obrigação tributária é medida que se 

impõe. Com efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do 

CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo Executado. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após as anotações de praxe, 

arquive-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 5 de fevereiro de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000113-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARMELA VENSON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000113-23.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE PROCURADOR: FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: ANA 

CARMELA VENSON Vistos etc. Trata-se de execução fiscal proposto pelo 

Município de Lucas do Rio Verde em desfavor de Ana Carmela Venson, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Conforme se depreende dos 

autos (ID 25269358), o Exequente informou que a Executada realizou o 

adimplemento do débito fiscal. Deste modo a extinção do presente feito por 

cumprimento da obrigação tributária é medida que se impõe. Com efeito, 

preceituam o art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita; (...) Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas, se houver, pela Executada acaso tenha sido citada. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após as anotações de praxe, 

arquive-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 5 de fevereiro de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000660-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI KUSTER DALAGNOL (EXECUTADO)

NATIVO - RESTAURANTE E WHISKERIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RUDINEI SILVEIRA DA ROSA (EXECUTADO)

NEIVO KUSTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000660-29.2018.8.11.0045 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: NATIVO - RESTAURANTE E WHISKERIA LTDA - ME, RUDINEI 

SILVEIRA DA ROSA, NEIVO KUSTER, ROSILEI KUSTER DALAGNOL Vistos 

etc. Trata-se de execução fiscal proposto pelo Estado de Mato Grosso em 

desfavor de Nativo Restaurante e Whiskeria Ltda, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Conforme se depreende dos autos (ID 27219364), 

o Exequente informou que a Executada realizou o adimplemento do débito 

fiscal. Deste modo a extinção do presente feito por cumprimento da 

obrigação tributária é medida que se impõe. Com efeito, preceituam o art. 

924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após as anotações de praxe, 

arquive-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 5 de fevereiro de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001258-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JUNIOR CRISTOFOLINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que o CNPJ apresentado pela autor na petição de ID 14467273 

trata-se de pessoa jurídica diversa do autor BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, sendo assim, IMPULSIONO OS AUTOS a fim de 

INTIMAR o autor para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

esclarecer referida situação, para posterior cumprimento da decisão 

Decisão ID 26402099 ( expedição do competente alvará). AINDA, INTIMO a 
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requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da 

petição ID 27616012 e documentos juntados pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003185-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR LUIZ ALESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

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)

 

Intimo as partes para manifestarem acerca do laudo pericial no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005488-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ANGELA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimo a parte autora para que providencie o solicitado no ID 28587777.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004341-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PENHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003038-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU DALBOSCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA MICHELETTI RIBEIRO DOS SANTOS (REU)

 

INTIMO a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre a certidão negativa de ID n° 27725357.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CAMARGO SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAMARGO SILVEIRA OAB - MT27340-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 18/03/2020, às 13h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004201-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON DE OLIVEIRA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO(A))

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

DIEGO ALAN RICHTER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por suas advogadas e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 18/03/2020, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000019-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA RIBEIRO (EXEQUENTE)

EDUARDO KLUGE VALCANAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, informando que 

a certidão de crédito expedida e selada está disponível para retirada na 

Secretaria de Vara.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002949-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO INTEGRADO EDUCAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SRSC CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 18/03/2020, às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002945-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO INTEGRADO EDUCAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA JUNG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 18/03/2020, às 14h.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005290-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAGISLA PATRICIA FERREIRA MILITAO AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO CAMELLO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os autos, após a JUNTADA DO LAUDO, para INTIMAR A PARTE 

AUTORA A SE MANIFESTAR.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004634-40.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIRA GOMES DE ALMEIDA (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)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000395-56.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA CARVALHO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000395-56.2020.8.11.0045. AUTOR: 

LUIZ GONZAGA CARVALHO ALMEIDA RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO 

INSS - CUIABÁ-MT VISTO. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

DECLARATÓRIA DO DIREITO AO RESTABELECIMENTO DA 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO ALTERNATIVO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, entre as partes acima identificadas, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

conceder liminarmente o benefício de aposentadoria por invalidez. Com a 

inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem, 

analisando os documentos juntados verifico ser inviável o pedido de 

antecipação de tutela, por ora, vez que o pedido formulado na inicial 

depende de averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca da 

incapacidade total e definitiva ou temporária do autor, vez que ele juntou 

apenas exames médicos, deixando de juntar aos autos laudo médico 

atualizado indicando que ela encontra-se incapacitada para o trabalho, 

necessitando, portanto, de dilação probatória aprofundada para 

verificação por meio de laudo médico da sua incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. Nesse sentido: AGRAVO. 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova 

dos autos no sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da 

parte autora, deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a 

antecipação de tutela, devendo ser determinada a realização antecipada 

da perícia médica judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada 

após a períc ia.  (TRF-4 -  AG: 78847720134040000 RS 

0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 

12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Assim, 

postergo a apreciação do pedido de antecipação de tutela, para após a 

produção antecipada de pericia médica, que desde já determino. Proceda, 

a Secretaria, a nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos 

honorários periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar 

o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, 

atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do exame 

e ao local de sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 

305/2014). Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Por sua vez, em relação aos 

quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente 

pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data 

para realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos 

assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se 

as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários. 

Aportando aos autos o laudo médico, imediatamente conclusos, para 

deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por 

outro lado, ante a impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso 

a realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Com 

a juntada de contestação, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a gratuidade da Justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000391-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000391-19.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

GRACIELE FERNANDES FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTO. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E PRODUÇÃO DE PROVA EM 

CARÁTER EMERGENCIAL, entre as partes acima identificadas, pugnando 

pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

conceder liminarmente o benefício de auxílio-doença. Com a inicial juntou 

documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem, analisando os 

documentos juntados verifico ser inviável o pedido de antecipação de 

tutela, por ora, vez que o pedido formulado na inicial depende de 

averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca da 

incapacidade total e definitiva ou temporária da autora, vez que ela juntou 

apenas exames médicos, deixando de juntar aos autos laudo médico 

atualizado indicando que ela encontra-se incapacitada para o trabalho, 

necessitando, portanto, de dilação probatória aprofundada para 

verificação por meio de laudo médico da sua incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. Nesse sentido: AGRAVO. 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova 

dos autos no sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da 

parte autora, deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a 

antecipação de tutela, devendo ser determinada a realização antecipada 

da perícia médica judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada 

após a períc ia.  (TRF-4 -  AG: 78847720134040000 RS 

0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 

12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Assim, 

postergo a apreciação do pedido de antecipação de tutela, para após a 

produção antecipada de pericia médica, que desde já determino. Proceda, 

a Secretaria, a nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos 

honorários periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar 

o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, 
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atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do exame 

e ao local de sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 

305/2014). Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Por sua vez, em relação aos 

quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente 

pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data 

para realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos 

assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se 

as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários. 

Aportando aos autos o laudo médico, imediatamente conclusos, para 

deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por 

outro lado, ante a impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso 

a realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Com 

a juntada de contestação, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a gratuidade da Justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000360-96.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELI FREIER LEAES (AUTOR(A))

A. F. P. (AUTOR(A))

VITOR AUGUSTO GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO VASCONCELOS BOAVENTURA LEITE OAB - MG175711 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000360-96.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

VITOR AUGUSTO GONCALVES PEREIRA, ARIELI FREIER LEAES, A. F. P. 

REU: AZUL LINHAS AEREAS VISTOS. Tendo em vista a manifestação 

constante do ID n.º 28537124, que requer o aditamento da inicial, para que 

a presente demanda seja apreciada por este juízo, sendo que as custas já 

foram devidamente recolhidas, conforme documentos de IDs n.º 28404318 

e 28404319, assim torno sem efeito a decisão sob o ID n.º 28511672. Isto 

posto, recebo a inicial e os documentos a ela acostados. 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 04 de junho de 2020, às 10:00 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, 04 de 

fevereiro de 2020. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000282-05.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUANIR DE ABREU OAB - 048.407.411-31 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

VISTO. Abra-se vistas ao Ministério Público, após, conclusos. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 05 de fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000447-52.2020.8.11.0045

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:

DOUGLAS JUNIOR PEREIRA FERREIRA (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 . 

1000447-52.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 272,67 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: OMNI 

FINANCEIRA S/A POLO PASSIVO: DOUGLAS JUNIOR PEREIRA FERREIRA 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000298-56.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000298-56.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

AUTO PECAS LTDA - ME VISTO. Expeça-se mandado monitório, 

citando-se a parte Requerida para que efetue o pagamento da dívida 

principal, bem como dos honorários advocatícios, fixados em cinco por 

cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do que recomenda o artigo 701, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá a requerida 

oferecer embargos monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC). Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos 

constituir-se-á em pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 

701, § 2°, do mesmo Codex. Na hipótese de cumprimento do mandado, 

ficará a requerida isenta do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 

701). Cálculo encartado no ID n.º 28433881. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de fevereiro de 

2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34287 Nr: 4090-21.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OELSON COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 VISTOS.

INDEFIRO o pedido de penhora on-line nas contas do terceiro Sr. Vilarim 

Tibirissá Pinto, eis que embora este tenha sido intimado da decisão de p. 

92 e verso, não é parte na presente execução.

Saliento que, na execução os atos expropriatórios só podem ser dirigidos 

contra aquele que figura como devedor.

 Ademais, não há qualquer documento nos autos que indique, neste 

momento, o pagamento do terceiro ao executado, da quantia objeto da 

penhora de crédito determinada à p. 92 e verso.

 Assim, a fim de averiguar tal questão, intime-se o terceiro Sr. Vilarim 

Tibirissá Pinto, para que diga se houve ou não o pagamento do valor de R$ 

111.120,00 (cento e onze mil e cento e vinte reais), previsto na cláusula 

terceira, item “3.9”, do Contrato Particular de Promessa de Compra e 

Venda de Imóvel Rural, firmado na data de 06.11.2014, com Oelson 

Copetti, ora executado (pp. 83/89).

Em caso positivo, deverá desde logo indicar a quem e em que data 

realizou este pagamento, apresentando os devidos comprovantes.

 Já em caso negativo, consigne-se que o terceiro só se exonerará da 

obrigação depositando em juízo a importância do crédito penhorado (art. 

856, § 1º do CPC), vez que devidamente intimado nos termos do art. 855, 

inc. I, conforme se vê da certidão de p. 94.

Com a juntada do mandado, intime-se o exequente para manifestação no 

prazo legal, devendo indicar desde já, se pretende a designação de 

audiência, nos termos do art. 856, § 4º do CPC.

Registro, por oportuno, se o terceiro negar o débito em conluio com o 

executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 488 Nr: 527-05.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL-OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FICANHA, JAIME COELHO, IVO MAZIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT, SILVIO ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT

 VISTOS.Ante a manifestação do exequente (p. 205), HOMOLOGO a 

desistência da penhora do bem móvel realizada por Termo autos (p. 

76).Dando prosseguimento ao feito em observância à ordem de 

preferência disposta no art. 835 do CPC, DEFIRO a penhora on-line 

solicitada pelo exequente, via sistema BACENJUD, com fulcro no art. 854 

do CPC.Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a 

penhora on-line foi efetuada parcialmente, com a transferência do valor 

para conta de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça. (...).Assim, 

intime-se o (a) (s) executado (a) (s), através de seu advogado (a) (s), via 

DJE, ou, na falta deste, seu representante legal, ou pessoalmente, por 

mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para tomar 

conhecimento da constrição e, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias 

do art. 854, § 3º, do CPC, sob pena de preclusão.Apresentada 

manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 

3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, após voltem 

os autos conclusos para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do 

CPC.Eventual necessidade de liberação dos valores ao executado (a) (s) 

será cumprida com a devida agilidade por meio de alvará eletrônico 

automatizado.Considerando que a penhora on-line não atingiu a 

integralidade do débito, defiro também, a busca de veículos em nome do 

(a) (s) executado (a) (s) através do sistema RENAJUD.Sendo localizados 

veículos livres de qualquer ônus em nome do (a) (s) devedor (a) (es), 

determino desde já, a constrição, nos termos requeridos pelo credor (a) 

(es), juntando aos autos o respectivo comprovante de restrição e/ou 

penhora.Caso contrário, junte-se aos autos somente o extrato 

RENAJUD.Havendo o registro penhora, desde já intime-se o (a) (s) 

executado (a) (s).Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41632 Nr: 1941-81.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELLI ALBAN BANKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTOS - OAB:OABMT135635, 

WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9.689

 VISTOS.Inicialmente, verifica-se que o CNPJ n.º 43.425.008/0001-02 

pertencente à BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

encontra-se “baixado”, conforme comprovante de inscrição e situação 

cadastral juntado pela exequente à p. 253, assim, ante a certidão de p. 

308, com fulcro no art. 854 do CPC, DEFIRO nova penhora on-line, via 

sistema BACENJUD, no CNPJ n.º 60.701.190/0001-04, conforme requerido 

pela exequente à p. 306, CNPJ o qual, já indicado pela própria executada 

nos autos (p. 219).(...).Pois bem. Conforme se verifica do Detalhamento de 

Ordem Judicial (anexo) a ordem de bloqueio foi cumprida integralmente, 

com a transferência da quantia de R$ 3.800,28 (três mil e oitocentos reais 

e vinte e oito centavos), para conta de depósitos judiciais do Tribunal de 

Justiça.Destaco que a transferência imediata dos valores para conta 

judicial se impõe como necessária para evitar a perda de rendimentos e 

para assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores à 

executada ou a satisfação do crédito ao exequente com a devida 

correção monetária e juros.(...).Ressalto, por oportuno, que no mesmo ato 

foi realizada a ordem de desbloqueio da quantia excedente, conforme 

extrato BACENJUD incluso.Assim, intimem-se o (a) (s) executado (a) (s), 

na pessoa de seu (s) advogado (a) (s), via DJE, ou, na falta, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio (art. 

854, § 2.º, do NCPC), para tomar conhecimento da constrição realizada a 

fim de que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias do art. 854, 

§ 3º, do CPC, sob pena de preclusão.Apresentada manifestação no 

quinquídio epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, (...) Ciência ao exequente do 

bloqueio efetuado, devendo desde logo e no prazo legal, requerer o que 

entender de direito para prosseguimento do presente cumprimento de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86087 Nr: 5761-74.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR ESTEVÃO CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Defiro a penhora on-line solicitada pelo exequente, via sistema 

BACENJUD, com fulcro no art. 854 do CPC.Como se verifica do 

Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora on-line foi efetuada 

parcialmente, com a transferência do valor para conta de depósitos 

judiciais do Tribunal de Justiça.(...) Considerando que a penhora on-line 

não atingiu a integralidade do débito, defiro também, a busca de veículos 

em nome do (a) (s) executado (a) (s) através do sistema RENAJUD.(...) 

Por fim, defiro busca de informações pelo sistema INFOJUD, no que 

concerne aos últimos 03 (três) anos, visto que a requisição de 

declarações dos últimos 05 (cinco) anos, formulada pelo exequente, não 

se justifica.(...)No mais, determino que as intimações se façam conforme 

requerido à p. 100, item “a”. Anote-se.Em tempo, certifique-se a Sra. 

Gestora o decurso do prazo para o pagamento da dívida ou garantia da 

execução, bem como se houve propositura de embargos pelo devedor, 

devidamente citado à p. 91-verso. Ciência ao exequente da constrição 

realizada, bem com das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados, devendo delas se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 
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dias.Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91676 Nr: 5557-93.2013.811.0045

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

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

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DE COSTA, ROQUE DE 

COSTA, LOURDES DE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Defiro a penhora on-line solicitada pelo exequente, via sistema 

BACENJUD, nas contas bancárias do executado Leandro Luiz da Costa, 

com fulcro no art. 854 do CPC.Como se verifica do Detalhamento de Ordem 

Judicial (anexo) a penhora on-line foi efetuada parcialmente, com a 

transferência do valor para conta de depósitos judiciais do Tribunal de 

Justiça(...).Assim, intime-se executado Leandro Luiz de Costa, através de 

seu advogado (a) (s), via DJE, ou, na falta deste, seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), 

para tomar conhecimento da constrição e, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização 

das matérias do art. 854, § 3º, do CPC, sob pena de 

preclusão.Apresentada manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às 

matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias, após voltem os autos conclusos para deliberação, na forma 

do art. 854, § 4.º, do CPC.Eventual necessidade de liberação dos valores 

ao executado (a) (s) será cumprida com a devida agilidade por meio de 

alvará eletrônico automatizado.No mais, intimem-se os executados Roque 

de Costa e Lourdes de Costa da decisão de p. 84, no endereço indicado 

pelo exequente (p. 102).Expeça-se o necessário para a intimação, 

devendo a Sra. Gestora impulsionar o feito dando as devidas orientações 

à parte pagante no que concerne ao recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça.Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95793 Nr: 2551-44.2014.811.0045

 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: SOB, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:13.970-A, ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - 

OAB:275104/SP, LUIZ CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249, VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613, Valterlei Cristiano 

Miquelin - OAB:14307/MT

 Tendo em vista que o CDr, entranhado a p. 391, com a oitiva da 

testemunha, Maria Angélica de Macedo Orione, não consta nada gravado, 

converto o presente julgamento em diligência, para determinar que seja 

solictado ao juizo da Primeira Vara Civel da comarca de Cuiabá- 

Especializada em Falencia, recuperação Judicial e Cartas Precatórias, que 

nos envie a cópia do CDr, onde conta a oitiva da referida testemunha, 

audiência realizada no dia 03.05.2017 (envie cópia do termo de audiência 

de p. 390).

Após a juntada, digam as partes no prazo de 5(cinco) dias, cada uma e 

conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42610 Nr: 2919-58.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE REGINATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORAL NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 VISTOS.

Defiro a penhora on-line solicitada pela exequente, via sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854 do CPC.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora 

on-line foi efetuada parcialmente, com a transferência do valor para conta 

de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça.

Destaco que a transferência imediata dos valores para conta judicial se 

impõe como necessária para evitar a perda de rendimentos e para 

assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao 

executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a devida 

correção monetária e juros.

 O artigo 5º, do Provimento 04/2007-CGJ, dispõe que:

 Art. 5º Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado (...).

Assim, intime-se o (a) (s) executado (a) (s), através de seu advogado (a) 

(s), via DJE, ou, na falta deste, seu representante legal, ou pessoalmente, 

por mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para tomar 

conhecimento da constrição e, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias 

do art. 854, § 3º, do CPC, sob pena de preclusão.

Apresentada manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às matérias 

do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

em observância ao art. 9º e 10 do CPC, após voltem os autos conclusos 

para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do CPC.

 Eventual necessidade de liberação dos valores ao executado será 

cumprida com a devida agilidade por meio de alvará eletrônico.

Não sendo apresentada manifestação no prazo acima assinalado, 

certifique-se.

Ciência à exequente do bloqueio efetuado, devendo desde logo e no prazo 

legal, requerer o que entender de direito para prosseguimento do presente 

cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000288-12.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO HASSE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BATISTA DOS SANTOS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000288-12.2020.8.11.0045. 

EMBARGANTE: JULIANO HASSE EMBARGADO: ANTONIO BATISTA DOS 

SANTOS VISTOS. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE 

EFEITO SUSPENSIVO, entre as partes acima identificadas. Certifique-se 

quanto à tempestividade, se tempestivo recebo para a discussão. Pois 

bem. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, 

bastaria a declaração exigida no art. 99, § 3º do CPC. Em contrapartida, o 

mencionado benefício é passível de indeferimento se presente, prova em 

sentido contrário à alegação de necessidade. Em uma breve análise dos 

autos, verifico que não restou demonstrada a alegada hipossuficiência da 

parte autora, assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte autora instrua o feito com cópia de 

comprovante de rendimento ou suas três últimas declarações de imposto 

de renda ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita. Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, proceda 

ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido. 

Consigno ainda que o bem ofertado como garantia não é caução idônea, 

pois, segundo consta no documento de ID n.º 28216831, ele está alienado 

fiduciariamente. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045202 Nr: 5626-90.2019.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Morais Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLF - Engenharia Ltda, Vicente Furbino Breta 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Cazorla 

Barbosa - OAB:16.783-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora para que 

manifeste acerca da alegação de incapacidade ou promova a 

regularização processual, apresentando documento hábil para tanto, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-46.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLARIS PEDRAS E POLIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S), e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 12:15 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-97.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MOURA DO VALE OAB - GO44604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. T. L. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S), e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 12:30 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-88.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e PROMOVIDO(S), e seu(s) 

cliente(s), para comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ÁGUA BOA-MT - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 

12:45 horas de Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. N. AGRICOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANACLETO XAVIER (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 13:00 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-88.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) PROMOVIDO e seu(s) cliente(s), 

para comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA-MT - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 13:15 

horas de Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LOPES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AL LOGISTICA & TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THULIO DE QUEIROZ NOVAIS OAB - GO0035630A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃODE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2019 às 16:15 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-42.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ROBERTO BISSOLOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) PROMOVIDO e seu(s) cliente(s), 

para comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA-MT - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 13:30 

horas de Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-26.2019.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA PENHA SOARES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 13:45 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-31.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 13:14 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-72.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 14:15 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO OAB - GO40407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e PROMOVIDO e seu(s) 

cliente(s), para comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ÁGUA BOA-MT - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 

14:45 horas de Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO OAB - GO40407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e PROMOVIDO e seu(s) 

cliente(s), para comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ÁGUA BOA-MT - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 

14:45 horas de Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-57.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 15:00 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-97.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN CHRISTOPHER PFOST FERREIRA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 15:30 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA ALVES DE CASTRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 15:45 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-79.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HEBERT HENRICK MACHADO CUNHA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 16:30 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MACHADO CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 17:00 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-04.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARABELA FERREIRA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 às 17:45 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000120-22.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO DE BESSA DUARTE GOMES - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE OAB - GO30860 (ADVOGADO(A))

DAIANNY DHULIA NUNES OAB - GO54850 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO CRISOSTAM NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Vistos em correição. 1. Compulsando o feito, 

verifico que resta prejudicada a realização do ato uma vez que, em virtude 

do recesso forense, não houve decurso do prazo para apresentação de 

rol de testemunhas. 2. Portanto, REDESIGNO a presente solenidade para o 

dia 17 (dezessete) de março de 2020 às 15h00min. 3. INTIMEM-SE as 

partes, através dos seus advogados, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo máximo de 15 

(quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando sobre a necessidade de 

intimação ou se o apresentante do rol se compromete a trazê-las 

independentemente de intimação (art. 455, §2º, CPC). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000120-22.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO DE BESSA DUARTE GOMES - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE OAB - GO30860 (ADVOGADO(A))

DAIANNY DHULIA NUNES OAB - GO54850 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO CRISOSTAM NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Vistos em correição. 1. Compulsando o feito, 

verifico que resta prejudicada a realização do ato uma vez que, em virtude 

do recesso forense, não houve decurso do prazo para apresentação de 

rol de testemunhas. 2. Portanto, REDESIGNO a presente solenidade para o 

dia 17 (dezessete) de março de 2020 às 15h00min. 3. INTIMEM-SE as 

partes, através dos seus advogados, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo máximo de 15 

(quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando sobre a necessidade de 

intimação ou se o apresentante do rol se compromete a trazê-las 

independentemente de intimação (art. 455, §2º, CPC). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000571-81.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI GONCALVES ARAUJO OAB - MT24274-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ANACLETO MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000571-81.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS REQUERIDO: LUZIA 

ANACLETO MARTINS Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

aforada por OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS em face de LUZIA 

ANACLETO MARTINS, já qualificados, pelos fatos e fundamentos 

descritos na inicial. Com a inicial vieram documentos. Recebida a inicial, o 

processo foi julgado parcialmente procedente decretando o divórcio, bem 

como determinou a citação da requerida para, querendo, apresentar 

defesa – id. 16100736. Mandado de citação positivo – id. 23849646. 

Certidão de transito em julgado ao id. 25738140. Comunicação da 

averbação do divórcio ao id. 25946676. Vieram os autos conclusos. É o 

relato necessário. Fundamento e DECIDO. Primeiramente, CERTIFICO o 

decurso do prazo para a parte ré apresentar contestação, vez que 

devidamente citada e intimada conforme certidão ao id. 23849646, 

quedou-se inerte, não apresentou defesa, tampouco se manifestou de 

qualquer outra forma nos autos. Assim, reconheço a revelia, no entanto, 

deixo de aplicar os seus efeitos por se tratar de direito indisponível, nos 

termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem muitas 

delongas, considerando que já foi decretado o divórcio entre as partes, o 

qual esta devidamente averbado, não há outras questões de fato e direito 

a serem resolvidas, portanto, a extinção do processo é a medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Desnecessária a intimação das partes. 

Isento as partes de custas e honorários. Certifique o trânsito em julgado e 

ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo e anotações 

pertinentes. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, 

§ 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – 

CNGC. P. I. Cumpra. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001297-21.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINICE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1001297-21.2019.8.11.0020. AUTOR(A): 

LUZINICE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES REU: MUNICIPIO DE ALTO 

ARAGUAIA Vistos. 1. Primeiramente, considerando que o pedido de tutela 

antecipada trata-se de tratamento médico e fixação de pensão alimentícia 

durante o período de tratamento e recuperação da parte autora, 

INDEFIRO-O, uma porque a pretensão deve ser requerida em ação própria, 

sendo Ação de Obrigação de Fazer; duas porque, in casu, se trata de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA (danos morais e matérias), cujo objetivo é 

assegurar a alguém o ressarcimento ou a reparação de algum dano 

causado por outrem, em consequência de ato, abstenção de ato ou de 

algum fato que tenha trazido prejuízo ao seu patrimônio. 2. Assim, 

RETIFICO o valor da causa, reduzindo-o para o importe pretendido a título 

de indenização, sendo R$ 301.800,00 (trezentos e um mil, oitocentos 

reais), PROCEDA com a alteração no Sistema PJe, CERTIFIQUE. 3. RECEBO 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. 4. Atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte 

requerente não faça jus ao benefício, DEFIRO a assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 5. 

In limine, anoto que é incabível a designação de audiência de conciliação 
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nestes autos, porque o procurador do ente público, para consecução da 

audiência de conciliação ou de mediação, necessita de prévia autorização 

normativa (inexistente nesse caderno processual), o qual só poderá atuar 

na medida do que lhe é autorizado pelo texto normativo, ou seja, seria 

contraproducente criar pauta de audiência nesse sentido, eis que o 

procurador não teria autorização para fazer qualquer proposta de acordo. 

6. CITE-SE o ente federativo requerido, na pessoa do procurador-geral do 

município, para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis 

(arts. 183, 230 e 335, CPC), sob pena de revelia - art. 344, CPC. 7. 

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE, via DJe, o patrono da parte autora para manifestação, por 15 

(quinze) dias. 8. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos 

advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (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. 9. 

Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, DIGA o MPE. 10. 

Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado. 

INTIME-SE, expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia, 20 de 

janeiro de 2020. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001084-15.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAIS PEDRAS GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1001084-15.2019.8.11.0020. 

IMPETRANTE: MAIS PEDRAS GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME 

IMPETRADO: AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS LUIZ CARLOS ALVAREZ 

BARCA Vistos. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, em que foi 

REQUERIDO pela parte MAIS PEDRAS GRANITOS DO BRASIL LTDA a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO – id. 25419327. 2. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório necessário. Decido. 3. A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda. 4. Compete à parte analisar a conveniência ou não de 

prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, na hipótese em que sequer citada a parte adversa ou 

oferecida a contestação pela parte requerida, prescindível a 

anuência/consentimento desta para o reconhecimento/homologação da 

desistência, a qual pode ser apresentada até a sentença – art. 485, VIII, §

§ 4º e 5º, do CPC. 5. O artigo 485, VIII, e § 4º, do CPC exigia a anuência da 

parte adversa, após decorrido o prazo para a resposta/defesa, para a 

acolhida do pedido de desistência formulado pelo autor sem o 

consentimento dela, sendo agora possível que o faça até a sentença e o 

consentimento do réu para isso somente se exige caso oferecida a 

contestação – CPC, art. 485, VIII, e §§ 4º e 5º -, o que NÃO ocorreu na 

hipótese. 6. Antes da citação do impetrado e a apresentação de 

informações, o impetrante requereu a extinção do processo. 7. Isso posto 

e tendo em vista a manifestação expressa da parte requerente, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTA A 

DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII. 8. Sem custas. 9. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. 10. Prescindível o registro da sentença, nos termos 

do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral 

de Justiça – CNGC. P. I. Cumpra. Alto Araguaia, 13 de dezembro de 2019. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 28988 Nr: 331-90.2010.811.0020

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

 PARTE AUTORA: CHRISTHIANO VIEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA, 

JOSÉ OCIFARNE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANA GIOLI - 

OAB:24978/O

 Código n.º 28988

Vistos.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência 

instrutória para o dia 08 de agosto de 2018, às 13h00min (horário oficial do 

Mato Grosso).

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 08 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 28988 Nr: 331-90.2010.811.0020

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

 PARTE AUTORA: CHRISTHIANO VIEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA, 

JOSÉ OCIFARNE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANA GIOLI - 

OAB:24978/O

 “Vistos. Inicialmente DEFIRO e HOMOLOGO o pedido de desistência da 

oitiva do preposto representante do Requerido. No mais, dou por 

encerrada a instrução probatória e abro o prazo legal às Partes para que 

apresente seus memoriais finais na forma escrita e/ou o que entender de 

direito. Escoado o prazo legal, apresentados ou não os memoriais finais, 

certifique-se e tornem-me imediatamente os autos conclusos em gabinete 

para prolação de sentença. Saem as partes presentes pessoalmente 

intimadas. Cumpra-se, realizando e expedindo os necessários. Às 

providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 86315 Nr: 4623-74.2017.811.0020

 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: RONICLEY SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Em virtude da suspensão do expediente forense, conforme Portaria n. 

004/2020-DF, REDESIGNO a audiência agendada nos presentes autos 

para o dia 24 (vinte e quatro) de março de 2020 às 14h00min.

2. EXPEÇAM-SE as intimações/requisições necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64675 Nr: 1752-42.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA PAIÃO BRUNETA - 

OAB:19077

 Vistos em correição.

Cuida-se de Execução de Alimentos tendo como partes as em epígrafe, 

em que, entrementes, devidamente citado, o executado apresentou 

comprovantes de depósito bancário – p. 110/114.

2. O Defensor Público atuando em favor da exequente, pugnou pela 

extinção do processo, ante o adimplemento da obrigação – p. 127.

3. Pois bem. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de 
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sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

4. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

5. Sem custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

6. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

7. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 86311 Nr: 4620-22.2017.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892-B/MT

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de Execução de Alimentos tendo como partes as em epígrafe, 

em que, entrementes, a parte autora informou o adimplemento da dívida – 

fl. 111.

 2. Pois bem. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de 

sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

3. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

4. Sem custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

5. Transitada em julgado, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar dados de conta bancária para recebimento do valor 

depositado em juízo (p. 39).

 6. Em seguida, DETERMINO proceda-se com a transferência do valor 

depositado na conta judicial na conta a ser informada pela exequente. 

Expeça-se o necessário e junte aos autos o alvará de transferência.

7. Nada mais requerido, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.

8. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105485 Nr: 1885-45.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARTINELLI JÚNIOR, RAFAEL 

SCHWEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR 

- OAB:27.347 PR, MAURO MARCIO DIAS CUNHA - OAB:5391/MT

 Vistos etc.

Em atenção a portaria nº 004/2020 -DF, a qual suspendeu o expediente 

nesta data de 04/02/2020, em razão do falecimento do Dr. Luiz Tarabini 

Machado, CANCELO a solenidade agendada para está data, e REDESIGNO 

o ato para o dia 11 de FEVEREIRO de 2020 às 12H:30MIN.

 OFICIE-SE, com urgência, o juízo de Apuracana –PR e Rondonopolis-MT, 

informando a nova data do ato.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91133 Nr: 359-77.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE VICENTE DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atenção a portaria nº 004/2020 -DF, a qual suspendeu o expediente 

nesta data de 04/02/2020, em razão do falecimento do Dr. Luiz Tarabini 

Machado, CANCELO a solenidade agendada para esta data, e REDESIGNO 

o ato para o dia 16 de MARÇO de 2020 às 13H30MIN.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria Pública.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001095-44.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMAR MENDONCA SIQUEIRA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRUTCHEN ANTONIO FRAGA (EXECUTADO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) do Reclamante, 

intimado(a) a informar se houve ou não o cumprimento da obrigação de 

não fazer pelo executado, bem como requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000397-72.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDMEIA MARIA HUGUENEY HIGINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIO RIBEIRO DE CAMARGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA OAB - MS10111-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 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: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 17/02/2020, às 12:30horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

5 de fevereiro de 2020. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 104207 Nr: 1227-21.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CESARIO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CRISTIAN CAMPOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN BORGES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:41150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1227-21.2019.811.0020

Código nº 104207

Vistos, etc.

1) DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 DE 

OUTUBRO DE 2019, às 18H10MIN

2) CITE-SE, nos termos do artigo 66 e 68 da Lei n.º 9.099/95, 

cientificando-o de que deverá comparecer ao ato com suas testemunhas 

ou apresentar requerimento para intimação em, no mínimo, 05 (cinco) dias 

antes de sua realização (§ 1.º do art. 78 da Lei n.º 9.099/95).

3) Apresentada as testemunhas no prazo indicado, INTIMEM-SE na forma 

do artigo 78, § 3° da mencionada lei.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

5) CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 06 de agosto de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103808 Nr: 1060-04.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 103808

Vistos em correição.

Em consonância com o disposto na Lei N° 9.099/95, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 04 de fevereiro de 2020 às 

13h00min.

INTIME-SE o autor do fato, pessoalmente, para apresentar a defesa prévia 

em audiência de instrução designada acima, cientificando-o da 

necessidade de constituição de advogado ou possibilidade de nomeação 

de defensor dativo. Informando-lhe ainda da faculdade legal de 

prosseguimento da audiência aludida sem sua participação se ausente 

injustificadamente, bem como da produção de provas em audiência, com 

possibilidade de arrolamento de até 05 (cinco) testemunhas no máximo, as 

quais comparecerão independente de intimação ou serão intimadas, se 

oferecido rol com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

INTIMEM-SE as testemunhas/vítimas arroladas.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de outubro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108620 Nr: 3347-37.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO GABRIEL PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 108620

Vistos em correição.

Em consonância com o disposto na Lei N° 9.099/95, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 04 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 

13H00MIN.

INTIME-SE o autor do fato, pessoalmente, para apresentar a defesa prévia 

em audiência de instrução designada acima, cientificando-o da 

necessidade de constituição de advogado ou possibilidade de nomeação 

de defensor dativo. Informando-lhe ainda da faculdade legal de 

prosseguimento da audiência aludida sem sua participação se ausente 

injustificadamente, bem como da produção de provas em audiência, com 

possibilidade de arrolamento de até 05 (cinco) testemunhas no máximo, as 

quais comparecerão independente de intimação ou serão intimadas, se 

oferecido rol com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

INTIMEM-SE as testemunhas/vítimas arroladas pelo MPE.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 de outubro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129243 Nr: 6112-85.2017.811.0008

 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: GSSDC, JADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:OAB MT 25464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. Considerando que a parte autora era assistida pela 

Defensoria Pública, e diante da ausência de Defensor lotado nesta 

Comarca, NOMEIO A DRA. ALLINE JULIANA LEITE, OAB/MT 22499, para 

promover a defesa dos interesses do requerido. FIXO os honorários dos 

mencionados advogado em 01 (uma) URH.

Realizada a tentativa de conciliação restou exitosa.

 As partes acordaram da seguinte forma:

Quanto ao pagamento da pensão alimentícia, o requerente pagará o valor 

de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, perfazendo atualmente 

a quantia de R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta 

centavos). OFICIE-SE à empresa empregadora, LIMA SANTOS & SANTOS 

LTDA ME, para que proceda com o desconto mensal do valor da pensão 

alimentícia, ora fixado, diretamente da folha de pagamento, depositando-o 

na conta da genitora do requerente até o dia 10 do mês do mês que se 

referirem.

Fica estabelecido que a requerente deve informar a conta a serem 

depositados os alimentos, ainda nesta semana perante o cartório.

 Quanto às despesas com medicamentos e com material escolar, o 

requerido arcará com 50% (cinquenta por cento) destas.

Pelo o exposto, por estarem preservados os direitos dos menores, e em 

harmonia com o Órgão Ministerial, com fulcro no artigo 487, III, “b”, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes.

Com a publicação, estes autos transitam em julgado.

Certifique-se a serventia e oportunamente arquivem-se, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159253 Nr: 7890-22.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO AMELIO GOUVEIA, CELMA ANTÔNIA 

SANSÃO GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 18 de MARÇO de 2020 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 248 de 732



Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159253 Nr: 7890-22.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO AMELIO GOUVEIA, CELMA ANTÔNIA 

SANSÃO GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 334, § 3º, CPC, fica a parte autora intimada, por meio 

de seu advogado, para a audiência de conciliação/mediação que será 

realizada no dia 18/03/2020, às 14:00, na sala de audiências do CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos, sito à Rua João Custódio da 

Silva, nº. 408, Bairro Maracanã, Barra do Bugres – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159472 Nr: 8021-94.2019.811.0008

 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: RARDS, RDRDS, LDBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 18 de MARÇO de 2020 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101696 Nr: 2703-72.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do 

retorno dos autos da Segunda Instância, bem como para, querendo, 

requerer o que de direito, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145673 Nr: 8196-25.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Vistos;

1. Considerando-se a inércia do Município no tocante ao cumprimento da 

decisão de fls. 25, conforme certidão de fls. 29, intime-se novamente o 

Município na pessoa de seu procurador ou gestor municipal, no prazo de 

30 (trinta) dias, para o atendimento da determinação mencionada (art, 4°, 

V, da Lei 12.594/2012 c.c Provimento 13-2018-CGJ), sob pena de crime de 

responsabilidade.

 2. Transcorrido o prazo assinalado, cumpra-se o segundo parágrafo da 

decisão de fls. 25 ,m. No caso de inércia, oficie-se o Ministério Público 

para que promova a responsabilização funcional do Agente Público 

responsável pela omissão no atendimento do adolescente.

 3. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131324 Nr: 7303-68.2017.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SILVA QUINTANILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO SILVA QUINTANILHA, CNPJ: 

14306789000118. 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: 14/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE DENISE-MT em face de SERGIO SILVA QUINTANILHA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de NÃO PAGAMENTO DE 

ALVARÁ - TAXA DE PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 135/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/10/2017

 - Valor Total: R$440,04 - Valor Atualizado: R$440,04 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos; 1. Recebo a inicial e determino, na seguinte 

ordem: I – Citação do devedor(a), pelas sucessivas modalidades previstas 

no art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80; II – Penhora, se não for paga a dívida, 

nem garantida a execução, por meio de depósito ou fiança; III – Arresto, se 

os executados não tiverem domicílio ou dele se ocultarem; IV – Registro da 

penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no art. 14, da Lei n.º 6.830/80 

(LEF); V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 2. Intimem-se o 

cônjuge do executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis. 3. 

Os executados serão citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagarem 

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

dívida ativa, ou garantirem a execução, observado o seguinte (art. 8º, da 

Lei n.º 6.830/80): I – A citação será feita pelo correio, com aviso de 

recepção, se a Fazenda não requerer por outra forma; II – A citação 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço dos 

executados; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal; III – Se o aviso de recepção não 

retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência 

postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital; IV – O edital 

de citação será afixado na sede do juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo máximo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação do exequente, o nome dos 

devedores e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, 

a data e o número da inscrição no registro da dívida ativa, o prazo e o 

endereço da sede do juízo. 4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia 

da execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem dos executados, exceto os que a lei declare 

absolutamente impenhoráveis (art. 10, da Lei n.º 6.830/80). 5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF). 6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 
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o valor do débito exequendo atualizado. 7. Defiro os benefícios do art. 

212, do NCPC. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 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 janeiro de 2020

Anne Caroline Fonseca Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146831 Nr: 265-34.2019.811.0008

 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: ANITA MARIA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BS2 S.A, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84025 Nr: 575-50.2013.811.0008

 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: MANOEL EUFRASINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147336 Nr: 602-23.2019.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANE APARECIDA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DEVOTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180/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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135319 Nr: 1752-73.2018.811.0008

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/O

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131337 Nr: 7314-97.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEVES DE OLIVEIRA

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131541 Nr: 7407-60.2017.811.0008

 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: JUDITE HOEPPERS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131542 Nr: 7408-45.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131617 Nr: 7455-19.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS, MADSS, RADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:25464/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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132069 Nr: 7728-95.2017.811.0008

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHFF, FPDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/O

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133060 Nr: 331-48.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GILBERTO DOS SANTOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE DE ALMEIDA 

ARAÚJO - OAB:19362

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133789 Nr: 831-17.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133894 Nr: 916-03.2018.811.0008

 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: MAIRA MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANER DOS SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIZOLA - OAB:22583

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134952 Nr: 1517-09.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:OAB MT 25464

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135215 Nr: 1685-11.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELICIO ELIZEU DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135218 Nr: 1688-63.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135551 Nr: 1872-19.2018.811.0008

 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: APDS, ATSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 02 de ABRIL de 2020 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137495 Nr: 3081-23.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE DE ALMEIDA 

ARAÚJO - OAB:19362

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139123 Nr: 3974-14.2018.811.0008

 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: MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 
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intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139159 Nr: 3996-72.2018.811.0008

 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: YVRS, SELMA MARTINS DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYCE KELI DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 11 de MARÇO de 2020 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141974 Nr: 6119-43.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSO, AOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 11 de MARÇO de 2020 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142613 Nr: 6444-18.2018.811.0008

 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: ALCEU ANTONIO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAULT DO BRASIL S/A, SAGA PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Silva Carvalho - 

OAB:MT-24.051-A, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600-mt

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143377 Nr: 6938-77.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O, WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10910-B

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145349 Nr: 8037-82.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtidora Santa Cruz Ltda - EPP, RENE 

RICARDO FRANZOI, ELSON DUQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE ALMEIDA ARAUJO - 

OAB:19362

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145673 Nr: 8196-25.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145991 Nr: 8372-04.2018.811.0008

 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: RPCD, RENATA PRADO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES APARECIDO DA SILVA DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Silva Pinheiro - 

OAB:21180/MT, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, GIVANILDO 

GOMES - OAB:OAB/MT 12.635

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146110 Nr: 8423-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VN, KVNDS, KFNDS, KDNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180/O

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146663 Nr: 146-73.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147586 Nr: 755-56.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CANDIDO FERREIRA, RICARDO 

ALEXANDRE FERREIRA, CARLOS JOSE CANDIDO FERREIRA, Marcos 

Antônio de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149182 Nr: 1782-74.2019.811.0008

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDS, AOPP, LCLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:OAB MT 25464

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149507 Nr: 1994-95.2019.811.0008

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:OAB MT 25464

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 
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artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150979 Nr: 2908-62.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL ELER DA SILVA ME, SANDOVAL 

ELER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando a penhora realizada, consoante 

as fls. 41/44, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente, para 

que no prazo legal, manifeste-se no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153361 Nr: 4434-64.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSA, AVDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 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 intimar a 

parte autora para que apresente impugnação à contestação, protocolada 

nas fls. 34-44, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153393 Nr: 4463-17.2019.811.0008

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:25464/O

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153918 Nr: 4795-81.2019.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDNDS, KFNDS, VN, KVNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, GIVANILDO GOMES - 

OAB:OAB/MT 12.635

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155052 Nr: 5523-25.2019.811.0008

 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: DAYELLEN SOUZA ARAGÃO SANTOS, HGAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON CHARLES DA MOTA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180/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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155294 Nr: 5656-67.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRDSS, ELIANE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES DE PAULA CARDOSO, WAGNER DA 

SILVA SANTOS, JDSC, ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE GUEDES PIRES - 

OAB:23856, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7.622, SAULO ALMEIDA 

ALVES - OAB:13.615

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 255 de 732



Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156138 Nr: 6145-07.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sansal Industria e Comercio de Rações e 

Nutrientes Animais LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), certifico que o executado devidamente citado, 

conforme fls. 30/31, deixou decorrer seu prazo legal sem manifestação. 

Assim sendo, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente para 

que no prazo legal, manifeste-se, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156384 Nr: 6288-93.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA DESTRO ZONARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE TURCHEN, CONCEIÇÃO 

VASCONCELOS TURCHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, eis que fora 

devidamente citada nas fls. 45, juntada aos dias 12/12/2019 e não 

compareceu em audiência de conciliação, conforme fls. 46. Desse modo, 

impulsiono o feito para abrir vista para parte autora se manifestar no prazo 

legal naquilo que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157390 Nr: 6884-77.2019.811.0008

 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: JOAO FERNANDES

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JILVANE JOSÉ DE BRITO - 

OAB:20382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a contestação fora 

apresentada dentro do prazo legal, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte requerente para que no prazo legal, apresente a respectiva 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157617 Nr: 7009-45.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FIGUEIREDO JOSSETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT, ALISSON DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que a contestação fora 

apresentada dentro do prazo legal, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar a parte requerente para que no prazo legal, apresente a respectiva 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159190 Nr: 7858-17.2019.811.0008

 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: NGDSG, FERNANDA DA SILVA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER RODRIGUES DE OLIVEIRA, ADRONOS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 17 de MARÇO de 2020 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159743 Nr: 8199-43.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAZIEL SOUZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DO CARMO FARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:8433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 02 de ABRIL de 2020 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 31 de MARÇO de 2020 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947 Nr: 557-88.1997.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORIA ANTONIA DE OLIVEIRA, CICERO ROMÃO, 

JOSÉ APARECIDO DE CARVALHO, Marina Romão, Altemir Maltez dos 

Santos, Maria Mercedes dos Santos, JOSE MALTEZ DOS SANTOS, 

VALDEMAR DE OLIVEIRA, FATIMA APARECIDA DE CARVALHO, 

Aparecida Maltez dos Santos, Sinval Maltez dos Santos, Maria Aparecida 

de Souza, Maria Socorro Romão, Daniel de Oliveira, CELIA DE CARVALHO, 

SILVANO APARECIDO ROMÃO MENDES, MILTON MENDES, CICERA 

ROMÃO DOS SANTOS, JOSE DE OLIVEIRA, Luiz de Oliveira Filho, Jesus 

de Oliveira de Santana, Luizia de Fatima Romão, Marcos Romão, Antonio 

Romão, Franscisco Romão, Maria do carmo Romão, Ivone Romão, claudinei 

de Romão, Mauro Romão, Geovane romão mendes, VALDIR DE 

CARVALHO, DAVI FERREIRA DOS SANTOS, HONORIA ANTONIA DE 

OLIVEIRA, CÍCERO DA COSTA, VILMA DE CARVALHO, Valma de Carvalho 

Santos, Vanda de Carvalho, Josefa Carvalho da Costa, Jovite Cicero de 

Carvalho, Maria José Takagi, Hitomi Takagi, Maria Aparecida Romão 

Arruda, Benjamim Sergio Arruda, João de Oliveira, Brigida de Oliveira 

Carvalho, Vera Lucia de Carvalho Silva, Paulo da Silva, Fatima de Carvalho 

Silva, Bolivar Silva Feitosa, Vanessa de Carvalho da Silva, Fernando 

Carvalho Silva, Francisca de Oliveira Romão, Luciene Maria de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINO JOSÉ DE OLIVEIRA (FALECIDO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-0012855O, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1819 Nr: 162-96.1997.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRAGENS RIO GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZEONIDE ROBERTO - OAB:3.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:OAB MT 25464

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1835 Nr: 339-60.1997.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRAGENS RIO GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TADEU VEZARO - 

OAB:SC-3922, WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - OAB:25464/O

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13366 Nr: 2719-46.2003.811.0008

 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: F. JANNANI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:16.586, Vicente de Paula Marques Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492 OAB/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21475 Nr: 1560-97.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DELFINA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25568 Nr: 1998-89.2006.811.0008

 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: JOSEFA DE OLIVEIRA HENRIQUE CAVALARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Gonçalves - 

OAB:12855 OAB/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25743 Nr: 2174-68.2006.811.0008

 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: PAULO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALDO DA COSTA, RAQUEL BARBOSA DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30353 Nr: 2038-37.2007.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA DE LIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156, ELIMARI CUNHA FONTES - OAB:18329, 

Juliana Andrade Marcelo Antunes - OAB:18760, MARIELLE DA 

SILVA FERNANDES - OAB:MT - 19863/0, RODRIGO ALMEIDA DA SILVA 

- OAB:23439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39547 Nr: 1629-90.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVCIB HOLDINGS (DELAWARE) LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:OAB/MT 19536, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39839 Nr: 1918-23.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO QUINTINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305, CLAUDIA 

REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB/MT 10765 CPF 

622.127.611-04 - OAB:10765, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935, 

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39904 Nr: 1953-80.2009.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C DE A CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHONOW JÚNIOR - 

OAB:PROC.FAZ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE DE ALMEIDA 

ARAUJO - OAB:OAB/MT 19.362

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40782 Nr: 5710-19.2008.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Roberto Silva E Taques - 

OAB:MT. 17.504, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40799 Nr: 2230-96.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA RODOBER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:11655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43687 Nr: 3476-30.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINETE DANTAS DA SILVA, MARIA DAMIANA 

DANTAS DA SILVA MARTINS, VALDEMIR DANTAS DA SILVA, MARIA 

COSMA DANTAS DA SILVA, ESPOLIO DE VALDIR DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:MAT. 1526582, EMILY MARIA DE BULHÕES DUARTE - OAB:0

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44210 Nr: 436-06.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpio Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44285 Nr: 511-45.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICINIO ALVES TEIXEIRA, MARIA LAZINHA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309/MT, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44764 Nr: 983-46.2010.811.0008

 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: LUCIENE VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO UREL, DEOLINDA MAZALI UREL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, Lauro Everson Casasus Figueiredo - OAB:MT0006539O

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46680 Nr: 2846-37.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELDA DA COSTA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46682 Nr: 2848-07.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA JESUS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JOSÉ CARLOS PIRES ORTEGA 

- OAB:213908, Mauricio de Carvalho - OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando que os autos dispo~em de 

procuração (fls. 12) e substabelecimento (fls. 87)com reserva de iguais 

poderes, e que os pedidos de fls. 210/212 e de fls. 213/219 são 

conflitantes, impulsiono o feito a fim de intimar os procuradores para que 

no prazo legal se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47029 Nr: 3195-40.2010.811.0008

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Moradores do Bairro Jardim Planalto, 

Rúsero Ricardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELEÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47487 Nr: 3653-57.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX ANTONIO GONÇALVES, MARIA DE FÁTIMA LIMA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A - COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26417-MT, 

TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - OAB:19362

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49202 Nr: 795-19.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMILIANA RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49661 Nr: 1096-63.2011.811.0008

 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
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 PARTE AUTORA: SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49813 Nr: 1206-62.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIL DE ARAUJO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:11.340 

A, OTAVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14238/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49878 Nr: 1247-29.2011.811.0008

 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: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A EDNO CAMPOS DA ROCHA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 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 intimar a 

parte autora, em cumprimento a decisão de fls. 81, considerando a 

manifestação do defensor dativo de fls. 89-91, para manifesta-se naquilo 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50085 Nr: 1392-85.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDE SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA MULTI SERVICE IRMÃS 

CORAGEM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:22.096-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando a manifestação do executado as 

fls. 104/105, impulsiono o feito a fim de intimar a parte exequente para que 

no prazo legal, se manifeste no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50406 Nr: 4973-45.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUZA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Antonio Ferreira - 

OAB:8060-B/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50488 Nr: 4987-29.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50855 Nr: 5229-85.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.CARDOSO PRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 
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artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50861 Nr: 5235-92.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONORATO CORREIA TIGRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52688 Nr: 3440-17.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. JANNANI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ROBERTO DIAS 

CASAGRANDE - OAB:55427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492 OAB/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53012 Nr: 3765-89.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53085 Nr: 3838-61.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:22.226-E/MT, JEREMIAS DA CRUZ DIAS - OAB:13.326

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80321 Nr: 1923-40.2012.811.0008

 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: FRANCISCO PINTO FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIO BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, LEDIJANE ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82263 Nr: 3964-77.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA RODOBER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83666 Nr: 4969-37.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANER LOURENÇO NÉSPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:OAB/MT 6539

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84172 Nr: 5320-10.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOCI ANTONIO SECONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84962 Nr: 1001-62.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DE SOUZA MIRANDA, PATRICIA DE 

OLIVEIRA SOUZA, VALDIVAN LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0MT, Lourival da Cruz Dias - OAB:19.538/MT, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13.615, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86406 Nr: 2204-59.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILMA AMANCIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86676 Nr: 2483-45.2013.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT
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 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 25 de MARÇO de 2020 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86704 Nr: 2508-58.2013.811.0008

 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: ADRIANA SANTIAGO GOMES DE OLIVEIRA, ANA 

CLAUDIA GOMES DE CASTRO, GILMAR SANTIAGO GOMES, ROSANA 

GOMES DA SILVA, SILVANIA SANTIAGO GOMES SANTOS, MARILEY 

SILVA VASCONCELOS GOMES, GIVALDO SANTIAGO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECKERT TRNSPORTE, SEGURADORA 

BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87123 Nr: 2905-20.2013.811.0008

 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: GETULIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87383 Nr: 3171-07.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765, 

DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerente para que se manifeste no prazo legal acerca das fls. 162/165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87727 Nr: 3509-78.2013.811.0008

 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: CICERA MARIA CONCEIÇÃO DOS SANDTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE PAULA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:OAB MT 25464

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87875 Nr: 3653-52.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89552 Nr: 5253-11.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA HELENA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERSON HENRIQUE 

CAVALARI - OAB:21032/O

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 
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Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89948 Nr: 293-75.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:22.226-E/MT, JEREMIAS DA CRUZ DIAS - OAB:13.326

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90033 Nr: 373-39.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MERTIDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:289844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91839 Nr: 1985-12.2014.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:OAB/MT 6539

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92724 Nr: 2681-48.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TARCILA DA SILVA PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94444 Nr: 4022-12.2014.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94469 Nr: 4046-40.2014.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT, VAGNER SEVERO - OAB:17.492 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180/O

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97931 Nr: 406-92.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98916 Nr: 1033-96.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99000 Nr: 1059-94.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DO 

CARMO - OAB:31267/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101590 Nr: 2646-54.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES BOA VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105781 Nr: 5350-40.2015.811.0008

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TXC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/O

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 106462 Nr: 5771-30.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DOS SANTOS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PINHEIRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:OAB MT 25464

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106508 Nr: 5809-42.2015.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELAINE FIGUEIREDO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada para o 

dia 26 de MAIO de 2020 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico ainda que, faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107703 Nr: 364-09.2016.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCS, CECILIA CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVINHO DA CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIELIA L. LARA SANSÃO 

- OAB:

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109358 Nr: 1337-61.2016.811.0008

 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: MARIA BENEDITA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:MATR-2251908

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109635 Nr: 1507-33.2016.811.0008

 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: VANIA NOGUEIRA, KVNDS, KFNDS, KDNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO VANDERLEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111579 Nr: 2655-79.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 
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bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112785 Nr: 3322-65.2016.811.0008

 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: MARIA BADIA DUARTE RAMOS

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113103 Nr: 3517-50.2016.811.0008

 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: APARECIDO RAMOS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114035 Nr: 4124-63.2016.811.0008

 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: MARIA IVONETE IZIDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114758 Nr: 4597-49.2016.811.0008

 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: NELI ROSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:PROCURADORA

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115178 Nr: 4850-37.2016.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10316/O

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115755 Nr: 5230-60.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 
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Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115894 Nr: 5310-24.2016.811.0008

 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: JOSEFA LOURENÇA DE SANTANA

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118244 Nr: 6762-69.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, michele juliana noca - OAB:, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118250 Nr: 6768-76.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FELIZARDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118256 Nr: 6774-83.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANINE MARISTELA STORCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293-MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118323 Nr: 6841-48.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118342 Nr: 6860-54.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 
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Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118389 Nr: 6907-28.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENIL DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121245 Nr: 1555-55.2017.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO HORACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DELUCI DE ALMEIDA - 

OAB:7769/O, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121983 Nr: 2015-42.2017.811.0008

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492 OAB/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124615 Nr: 3552-73.2017.811.0008

 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: MADALENA RODRIGUES TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

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

Mato Grosso - OAB:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127038 Nr: 4748-78.2017.811.0008

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:25464/O

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127039 Nr: 4749-63.2017.811.0008

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:25464/O

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127741 Nr: 5219-94.2017.811.0008

 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: IGOJ, IEDCO, ERICA PAULA DA CUNHA, EEDCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAAC GERALDO ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 19.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703/MT

 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, considerando a requisição 

da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(conforme CIA 0735729-93.2019.8.11.0000) e do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a devolução dos autos à 

Secretaria da 2ª Vara NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, conforme dispõe artigos 430 e seguintes da CNGC, 

bem como art. 34 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Caso tenha devolvido os autos, favor desconsiderar a 

intimação e/ou não estejam em sua posse, justificar por escrito no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128242 Nr: 5484-96.2017.811.0008

 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: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96366 Nr: 5482-34.2014.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA FRANCISCA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE PAULA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381-MT, JILVANE JOSÉ DE BRITO - OAB:20382/O, MAURICIO 

MONTAGNER - OAB:20.670-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 Vistos;

Ante a manifestação de fls. 111/112, dê-se vistas dos autos ao Douto 

Promotor(a) de Justiça atuante na comarca para manifestação.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 150652 Nr: 2707-70.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIESMAR RONDON DA SILVA, THAIS 

CELESTINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 9. Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se 

verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de 

Processo Penal, havendo justa causa para a ação penal, RECEBO a 

denúncia ofertada contra os denunciados ELIASMAR RONDON DA SILVA 

e THAIS CELESTINO DE JESUS, dando-os como incurso no artigo nela 

mencionado. 10. DESIGNO audiência de instrução e julgamento, para o dia 

09/12/2019, às 13h30.11. PUBLIQUE-SE 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) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes 

ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP. 12. As 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e 

obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, 

condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.13. REQUISITE-SE à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe 

de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 

14. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO 

que a diligente gestora judiciária expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 150652 Nr: 2707-70.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIESMAR RONDON DA SILVA, THAIS 

CELESTINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 "[...]3)Encerrada a instrução, colhidos os memoriais finais de ambas as 

partes, passo a prolatar a sentença. SENTENÇA – Relatório e 

fundamentação em mídia anexa. DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da denúncia, para CONDENAR o acusado 

ELIESMAR RONDON DA SILVA nas sanções previstas no artigo 33, caput, 

da Lei 11.343/2006 e art. 2º, caput, da Lei nº. 12850/13, e THAIS 

CELESTINO DE JESUS na sanção prevista no art. 33, caput, da Lei nº. 

11.343/2006. DO ACUSADO ELIESMAR RONDON DA SILVA. DO DELITO 

DE TRÁFICO DE DROGAS. [...]"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-97.2019.8.11.0008
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DA C DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 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: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 06/04/2020, às 13:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 5 de fevereiro de 2020. Marilda Pereira Pedroso 

Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-69.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – MT 

PRIORIDADE PROCESSUAL ANTONIO RAIMUNDO FILHO, já devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, por meio de seu advogado que esta 

subscreve, vem, respeitosamente, à honrosa presença de Vossa 

Excelência REQUERER A JUNTADA DA PETIÇÃO INICIAL EM PDF. Termos 

em que, pede deferimento. Nova Olímpia/MT, 13 de novembro de 2019. 

(assinatura digital) Leandro Gomes Dallazem OAB/MT 23.411

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-53.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 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: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 06/04/2020, às 13:40 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 5 de fevereiro de 2020. Marilda Pereira Pedroso 

Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-53.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 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: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 06/04/2020, às 14:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 5 de fevereiro de 2020. Marilda Pereira Pedroso 

Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-54.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 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: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 06/04/2020, às 14:20 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 5 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-57.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 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: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 06/04/2020, às 14:40 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 5 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-27.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALDELICIA DELFINA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 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: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 06/04/2020, às 15:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 5 de fevereiro de 2020. Marilda Pereira Pedroso 

Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000571-83.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 272 de 732



MILTON SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

FLEXCRED PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 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: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 06/04/2020, às 15:20 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 5 de fevereiro de 2020. Marilda Pereira Pedroso 

Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-97.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DA C DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 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: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 06/04/2020, às 13:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 5 de fevereiro de 2020. Marilda Pereira Pedroso 

Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001957-22.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT25377-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001957-22.2019.8.11.0050. REQUERENTE: VANESSA RODRIGUES DE 

CARVALHO REQUERIDO: JOÃO PEREIRA DE SOUZA Vistos, etc. 1. 

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA E TUTELA DE MENOR proposta por 

VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO em face de JOÃO PEREIRA DE 

SOUZA, visando a regularização da guarda da menor NAYELLI 

RODRIGUES DE SOUZA. 2. Pois bem. 3. Analisando os autos, verifico que 

NAYELLI RODRIGUES DE SOUZA atingiu maioridade civil em 09.01.2020 

conforme certidão de nascimento que instrui a peça inicial, de forma que 

não mais subsistem os motivos que ensejaram a propositura da demanda. 

4. Assim, diante da perda superveniente do objeto da ação de guarda 

(maioridade alcançada durante a tramitação do feito), deve ser julgada 

extinta a demanda, sem resolução de mérito. 5. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

presente feito sem resolução de mérito. 6. Custas pelo requerente. 7. P. 

I.C. 8. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 05 de fevereiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001606-49.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. H. D. G. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001606-49.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: PAULA MARIA DA SILVA 

PEREIRA EXECUTADO: THIAGO HENRIQUE DA GUIA ATAHIDE Vistos, etc. 

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos em que as partes 

informam que transigiram, pugnando pela homologação do acordo e 

suspensão do processo até o integral cumprimento. 2. Por esta razão, 

HOMOLOGO o acordo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

o que faço com fulcro assente no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

determinando a suspensão do feito pelo prazo fixado para adimplemento 

da obrigação. 3. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente 

por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas 

pertinentes ao regular processamento da ação. 4. Decorrido o prazo, 

certifique-se e intime-se o autor por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação. 5. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC. 6. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se. 7. Após, façam os autos conclusos. 8. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 06 de fevereiro de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001606-49.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. H. D. G. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001606-49.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: PAULA MARIA DA SILVA 

PEREIRA EXECUTADO: THIAGO HENRIQUE DA GUIA ATAHIDE Vistos, etc. 

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos em que as partes 

informam que transigiram, pugnando pela homologação do acordo e 

suspensão do processo até o integral cumprimento. 2. Por esta razão, 

HOMOLOGO o acordo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

o que faço com fulcro assente no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

determinando a suspensão do feito pelo prazo fixado para adimplemento 

da obrigação. 3. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente 

por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas 

pertinentes ao regular processamento da ação. 4. Decorrido o prazo, 

certifique-se e intime-se o autor por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação. 5. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 
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CPC. 6. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se. 7. Após, façam os autos conclusos. 8. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 06 de fevereiro de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001486-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARRANILDO SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001486-06.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ARRANILDO 

SAMPAIO DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, onde as partes informam a composição amigável, 

manifestando-se pela homologação. 2. Cumpre registrar que a conciliação 

pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. 3. Preconiza o artigo 139, incisos II 

e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito. 4. Desta 

forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que 

atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. 5. 

Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes. 6. Por esta razão, HOMOLOGO 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado entre 

as partes nos presentes autos, o que faço com fulcro assente no artigo 

487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito. 7. Custas e honorários na 

forma do acordo. 8. P. I.C. 9. Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001938-50.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENEGUIM TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. Rio Grande do Sul 731 , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001938-50.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 

51.918,36 ESPÉCIE: [BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO 

(181) REQUERENTE: BANCO BRADESCO Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT15445-O, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - MT5308-O, ANDRE LUIZ 

CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT12560-O PARTE REQUERIDA: Nome: 

MENEGUIM TRANSPORTES LTDA - ME Endereço: Rua Rodolfo Ulrich, 1454, 

NE SALA 02, Nossa Senhora Aparecida, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 

- CEP: 78360-000 SENTENÇA Vistos, etc. 1. Cuida-se de Ação Busca e 

Apreensão proposta por BANCO BRADESCO em face de MENEGUIM 

TRANSPORTES LTDA - ME 2. No transcorrer do processo a requerente 

peticionou informando não possuir interesse no prosseguimento da 

demanda. 3. Verifica-se que o requerido não foi citado. Dessa forma, 

dispensável sua manifestação nos termos do art.485, §4º do CPC. 4. 

Desta feita, inexistindo interesse de agir do autor no prosseguimento da 

ação, acolho o pedido formulado e, via de consequência, JULGO EXTINTA 

por sentença a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas, se houver, deverão 

ser suportadas pelo autor. 6. P. I.C. 7. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001938-50.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENEGUIM TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. Rio Grande do Sul 731 , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001938-50.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 

51.918,36 ESPÉCIE: [BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO 

(181) REQUERENTE: BANCO BRADESCO Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT15445-O, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - MT5308-O, ANDRE LUIZ 

CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT12560-O PARTE REQUERIDA: Nome: 

MENEGUIM TRANSPORTES LTDA - ME Endereço: Rua Rodolfo Ulrich, 1454, 

NE SALA 02, Nossa Senhora Aparecida, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 

- CEP: 78360-000 SENTENÇA Vistos, etc. 1. Cuida-se de Ação Busca e 

Apreensão proposta por BANCO BRADESCO em face de MENEGUIM 

TRANSPORTES LTDA - ME 2. No transcorrer do processo a requerente 

peticionou informando não possuir interesse no prosseguimento da 

demanda. 3. Verifica-se que o requerido não foi citado. Dessa forma, 

dispensável sua manifestação nos termos do art.485, §4º do CPC. 4. 

Desta feita, inexistindo interesse de agir do autor no prosseguimento da 

ação, acolho o pedido formulado e, via de consequência, JULGO EXTINTA 

por sentença a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas, se houver, deverão 

ser suportadas pelo autor. 6. P. I.C. 7. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001938-50.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENEGUIM TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. Rio Grande do Sul 731 , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001938-50.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 

51.918,36 ESPÉCIE: [BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO 

(181) REQUERENTE: BANCO BRADESCO Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT15445-O, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - MT5308-O, ANDRE LUIZ 

CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT12560-O PARTE REQUERIDA: Nome: 
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MENEGUIM TRANSPORTES LTDA - ME Endereço: Rua Rodolfo Ulrich, 1454, 

NE SALA 02, Nossa Senhora Aparecida, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 

- CEP: 78360-000 SENTENÇA Vistos, etc. 1. Cuida-se de Ação Busca e 

Apreensão proposta por BANCO BRADESCO em face de MENEGUIM 

TRANSPORTES LTDA - ME 2. No transcorrer do processo a requerente 

peticionou informando não possuir interesse no prosseguimento da 

demanda. 3. Verifica-se que o requerido não foi citado. Dessa forma, 

dispensável sua manifestação nos termos do art.485, §4º do CPC. 4. 

Desta feita, inexistindo interesse de agir do autor no prosseguimento da 

ação, acolho o pedido formulado e, via de consequência, JULGO EXTINTA 

por sentença a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas, se houver, deverão 

ser suportadas pelo autor. 6. P. I.C. 7. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001749-38.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECHANDRA PEDROSO DA SILVA MAIA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001749-38.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECHANDRA PEDROSO DA SILVA MAIA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001749-38.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECHANDRA PEDROSO DA SILVA MAIA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000097-49.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MARIO GARCIA MONTENEGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MERTZ OAB - RS22620 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIAR & ZABOLOSTKY LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 107726 Nr: 1233-35.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FELIPE BARRIOS CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos, não verifico que o advogado do réu tenha 

renunciado ao mandato constituído por seu cliente.

Assim, diante do que dispõe o artigo 265 do Código de Processo Penal, 

com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, segundo o qual “o defensor 

não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, 

comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 

(cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis”.

INTIME-SE novamente o advogado constituído pelo réu (fl. 45/48) dos 

autos em apenso para apresentação de da defesa prévia no prazo legal, 

devendo a nova intimação ser publicada via DJE.

 Às providências.

CUMPRA-SE providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79090 Nr: 305-89.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO BRUNETTA, 

APARECIDA PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, DIÓGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES - 

OAB:12.434/MT, GILBERTO TORRES ALVES JR. - OAB:5.979, MARCOS 

CARDOZO DALTO - OAB:6970-e, MATEUS GHISI - OAB:14.562/MT, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, PEDRO RENATO DE 

SOUZA MOTA - OAB:177.509/RJ, RAFAEL PIMENTA - OAB:142.307-RJ, 

WILSON DALTO - OAB:1682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 
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SILVA PERES - OAB:6668, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320

 30.Diante de todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de fls.407/572 e 

fls.666/712, o que faço para HOMOLOGAR o auto de avaliação de 

fls.266/288 e, em consonância com o teor do acórdão proferido no Agravo 

de Instrumento retromencionado, DOU POR INTIMADO o Espólio de Antônio 

Brunetta na pessoa de sua representante provisória, a herdeira Aparecida 

P e r r i  B r u n e t t a . 3 1 . A g u a r d e - s e  r e a l i z a ç ã o  d o  l e i l ã o 

designado.32.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002193-71.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN SCHOLL OAB - PR45972 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002193-71.2019.8.11.0050. AUTOR(A): SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA RÉU: INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos, etc. 1. 

Manifesta-se a autora pela emenda à inicial pugnando pela suspensão de 

terceiro protesto lavrado em seu nome, comprovando o depósito judicial do 

valor protestado. 2. A autora pleiteia que a liminar concedida para 

suspensão dos protestos referente às Notificações 136038 e 396044, se 

estendam à duplicata 9983(1). 3. Ocorre que não demonstrada a urgência 

para a concessão da liminar pretendida, já que a autora deixou de juntar 

aos autos o comprovante de notificação/intimação para pagamento sob 

pena de protesto. 4. Desse modo, apesar de encontrar-se vencida, nada 

indica que está sendo cobrada e na iminência de protesto. 5. De outro 

norte, não há óbice à emenda a inicial para inclusão de débito passível de 

compensação no curso da demanda. 6. Assim, ACOLHO A EMENDA para 

incluir a duplicata nos valores passíveis de compensação. No entanto, 

INDEFIRO a tutela de urgência para o fim de suspender o protesto da 

referida duplicata diante da ausência de demonstração da probabilidade 

do direito ou perigo de dano/risco ao resultado útil do processo. 7. 

Intimem-se. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 05 de fevereiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002520-16.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUANA VITOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Genivaldo dos Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002520-16.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA LUANA VITOR DOS 

SANTOS REQUERIDO: GENIVALDO DOS SANTOS Vistos, etc. 1. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção de 

custas. 2. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso em que autora 

manifesta-se pela citação do requerido via edital, por não possuir 

informações do seu paradeiro. 3. No entanto, nos termos do art.319 do 

CPC, quando o autor não dispuser das informações previstas no inciso II, 

poderá requerer ao juiz as diligências para sua obtenção. O que não é o 

caso dos autos. 4. Dessa forma, nos termos do art.321 do CPC, intime-se 

o autor para, no prazo de 15(quinze) dias emendar a inicial indicando o 

endereço do requerido ou requerer as medidas pertinentes, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do CPC. 5. 

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 06 de fevereiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002112-25.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (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 (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002112-25.2019.8.11.0050. AUTOR(A): IVANILDO SANTOS SILVA RÉU: 

INSS Vistos, etc. 1. Trata-Se De Ação Para Concessão De Benefício 

Previdenciário De Auxílio -Doença C/C Aposentadoria Por Invalidez E 

Antecipação De Tutela. 2. O autor requer a antecipação de tutela com o 

fim de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. 3. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência pretendida 

desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. A urgência 

deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para 

levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito 

pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. 5. Contudo, não restou 

demonstrado nos autos a probabilidade do direito da requerente, mormente 

considerando que a prova da condição de incapacidade laborativa será 

colacionada também através de prova pericial em fase de instrução 

processual. 6. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência com o fim de 

obtenção do benefício previdenciário de auxilio doença. 7. CITE-SE o 

requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC. 8. Por sua vez, 

decorrido o prazo de contestação, independente de manifestação, vistas 

ao autor. 9. Após, conclusos para nomeação de perito. 10. Defiro o 

benefício da assistência judiciária gratuita. 11. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 05 de fevereiro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65328 Nr: 3362-23.2013.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO-DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Diante de todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por 

Adailton Ferreira Barbosa contra o Departamento Estadual de Trânsito de 

Mato Grosso, para que este proceda à baixa do cadastro do veículo 

Montana GM – Chevrolet – cor prata, ano/modelo 2014/2014, placa 

JZT-7433, renavan 00823884848 e chassi 9BGXF80004C194001, 

retroativamente a 31-08-2013.Condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Com o trânsito em julgado, após as formalidades e baixas devidas, 

arquive-se.P.R.I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38306 Nr: 1659-28.2011.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSO, MASF, PHCO, FDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074-MT, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CAVALIERI 

HENNING - OAB:18.913/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos a partilha de f. 2240-2266, via de consequência, EXTINGO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC.Após o trânsito em julgado e recolhida as custas processuais 

remanescentes, expeça-se o formal de partilha na forma pleiteada, bem 

como alvará judicial na forma vindicada no item IX da petição de f. 

2240-2266.Quanto ao pleito de f. 2224-2225 para a expedição de 

autorização para regularização do imóvel, AUTORIZO, haja vista que não 

houve qualquer impugnação referente a tal pleito pelos interessados. Da 

mesma forma, AUTORIZO o inventariante a celebrar o acordo nos autos 

de Código 81344 em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. 

Expeça-se o necessário. Oportunamente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações legais.P.R.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001522-48.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MIRANDA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001522-48.2019.8.11.0050. AUTOR(A): JULIO CESAR MIRANDA 

CARDOSO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Como 

se vê, não houve resolução amigável entre as partes; em audiência de 

conciliação a parte requerente renovou o pleito de tutela de urgência 

concernente ao pleito de cancelamento de protesto sobre a dívida posta 

em discussão nestes autos, fazendo aportar a certidão de protesto (Id nº 

26309268). A parte requerida apresentou contestação (Id nº 26807390 

ss.). Os autos vieram conclusos para análise do pleito da parte requerente 

postulado em sede de audiência. É o relato necessário. Fundamento e 

Decido. Com efeito, vê-se que na petição inicial já constava o pleito de 

cancelamento do protesto apresentado pela parte requerida em razão de 

débito objurgado nestes autos, porém, por um lapso não houve 

apreciação, no ponto, desse pedido consoante decisão proferida no Id nº 

23706091, razão pela qual passo a analisa-lo. Com efeito, posta em 

discussão a dívida objeto de restrição, a tutela de urgência para evitar os 

efeitos negativos do protesto contra a parte postulante é perfeitamente 

possível, tal como já se ordenou a retirada/abstenção de inscrição do 

nome da parte requerente nos cadastros de maus pagadores (vide Id nº 

23706091), em virtude da presença dos requisitos da probabilidade do 

direito e perigo de dano já fundamentados alhures. Por fim, não há perigo 

de irreversibilidade, uma vez que no caso de improcedência da demanda, 

a parte requerente deverá fazer frente ao pagamento do débito exigido 

pela parte requerida. Entretanto, a despeito de a parte requerente ter 

solicitado, em sede de tutela de urgência, o cancelamento do protesto em 

virtude da dívida ora discutida, entendo que tal medida resta impossível em 

juízo de cognição sumária, cabendo apenas a sustação dos efeitos do 

protesto. Aliás, assim já decidiu o E. TJMT (vide: AI nº 

0073271-11.2013.8.11.0000, Desembargadora Relatora Maria Helena 

Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

13/11/2013, Publicado no DJE 22/11/2013). Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, 

para DETERMINAR a sustação dos efeitos do protesto lavrado sob nº 

33397, livro nº 163, folhas 200, protocolo nº 114838 junto ao Tabelionato 

Guedes (Cartório do 2º Ofício), conforme certidão aportada no Id nº 

26309268 – página 7, até que haja decisão em contrário nestes autos. 

Para tanto, expeça-se ofício ao i. Tabelião do Cartório do 2º Ofício desta 

Comarca para que tome ciência e cumpra esta decisão. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da tempestividade da contestação e, se o caso, 

intime-se a parte requerente para impugná-la no prazo legal. Após, com ou 

sem a apresentação da(s) peça(s) processual(ais), certifique-se e tornem 

os autos conclusos para deliberações. Intimem-se as partes por 

intermédio de seus patronos constituídos nos autos, observando-se a 

intimação do patrono da parte requerida indicado ao final da peça de 

contestação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo Campo Novo do Parecis-MT, 31 de janeiro de 2020. assinado 

digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-33.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORDITINA DE MELO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000111-33.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:ORDITINA DE 

MELO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSELIA RIBEIRO 

DA SILVA, MARINALVA RAMOS RODRIGUES 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 conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 19/03/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000111-33.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORDITINA DE MELO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000111-33.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001737-24.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMIR MINOSSO (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 277 de 732



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001737-24.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-55.2020.8.11.0050

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:

ANDREIA ROSEANE GARCIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000116-55.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: ANDREIA ROSEANE GARCIA 

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 do Juizado de Campo Novo Data: 19/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001188-11.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 INTIMAÇÃO 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. 

1001188-11.2019.8.11.0051 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: LUCILENE RIBEIRO 

DA SILVA Endereço: RUA D, s/n, quadra 06 - casa 19, Santa Rosa, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FRANCIELLE DA SILVA Endereço: Rua D, s/n, quadra 06 - casa 19, Santa 

Rosa, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS do inteiro teor 

da sentença QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO DE FRANCIELLE DA SILVA 

COUTO, 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: Vistos etc. Trata-se de ação de interdição ajuizada pelo ilustre 

Defensor Pública, em face de Francielle da Silva Couto. Recebida a inicial, 

e deferido o pedido liminar, foi designada audiência para o interrogatório 

da Interditanda. Instados a manifestarem-se, a Defensoria Pública e o 

Ministério Público pugnaram pelo deferimento imediato do pedido, 

decretando-se desde logo a interdição. É o relato do necessário. 

Fundamento. Como se sabe, são dois requisitos básicos para a convicção 

do julgador: a) o exame pessoal do argüido de incapacidade; b) a 

manifestação de profissionais. Em que pese a exigência do item ‘b’, no 

presente caso, assim como o Representante Ministerial, entendo 

desnecessária a realização de perícia, pois este Magistrado, em audiência 

realizada, comprovou a incapacidade total da Interditanda em realizar os 

atos da vida civil. A respeito do assunto, ressalta-se o seguinte julgado, 

extraído da obra de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in 

Código Civil Anotado, 2ª edição, Editora RT, pág. 772: ‘No processo de 

interdição, pode o Juiz dispensar a perícia médica, prevista no CPC 1183, 

se estiver absolutamente convencido, por documentos e pelo 

interrogatório que realizou, da deficiência mental do interditando, mormente 

se tal convicção não seria modificada pelo laudo, ao qual o Magistrado não 

está adstrito’ (RT 786/270). Assim, sendo possível a aferição da condição 

da Interditanda, constada em audiência, é de rigor a decretação de sua 

interdição, a fim de que seja regularizada sua situação civil. A nomeação 

da Sra. Lucilene Ribeiro da Silva como curadora definitiva ratifica uma 

situação já existente e atende plenamente aos interesses da Incapaz. 

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial e nos 

termos do art. 3°, inciso II, do Código Civil, DECRETO a interdição de 

Francielle da Silva Couto, devidamente qualificada, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. NOMEIO como 

curador a Sra. Lucilene Ribeiro da Silva, que deverá prestar compromisso 

legal, no prazo de 05 (cinco) dias. ANOTE-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, GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA, digitei. CAMPO VERDE, 5 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002355-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO AUGUSTO GUTIERREZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

KELLY REJANE RAASCH FARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 
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GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002355-97.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 267.227,12 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS S.A. ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DECIO JOSE 

TESSARO POLO PASSIVO: KELLY REJANE RAASCH FARIAS e outros 

ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos Embargos à Execução opostos pela 

parte executada. CAMPO VERDE, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002075-29.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA COSTA BLANK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SARAIVA HOFFMANN OAB - MT27250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002075-29.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 10.000,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

RAFAELA COSTA BLANK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE SARAIVA HOFFMANN POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 

S/A 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, 5 de fevereiro 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: 1001852-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. S. (REQUERENTE)

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:

L. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos nº 1001852-76.2018.8.11.0051 Interdição Despacho. Vistos etc. 

Embora o feito se encontre concluso para nomeação de perito, há especial 

circunstância nos autos capaz de abreviar sua instrução. Com efeito, já 

na inicial a Requerente apresentou documentos demonstrando a 

incapacidade do Interditando para a vida civil. A toda evidência, o art. 472 

do novo Código de Processo Civil autoriza a dispensa de produção de 

novo exame pericial quando qualquer das Partes trouxer aos autos 

pareceres técnicos suficientes para a elucidação dos fatos: “Art. 472. O 

juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na 

contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres 

técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.” Assim, 

nada impede que a instrução processual seja abreviada a fim de 

aproveitar o laudo pericial já carreado aos autos. Dessa forma, 

INTIMEM-SE as Partes e o Ministério Público a fim que se manifestem 

acerca da pertinência do aproveitamento do referido laudo pericial. No 

mais, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

NOMEIO a ilustre Defensoria Pública como Curadora do Interditando, desde 

logo abrindo-se-lhe vista dos autos para a defesa dos interesses da, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Na oportunidade, deverá se manifestar acerca 

do aproveitamento do laudo juntado na inicial. Por fim, CONCLUSOS. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 16 de agosto de 2019. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002014-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILTON TEOTONIO DA SILVA (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)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 05/02/2020 ANALISTA 

JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002027-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALFRIDO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)
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CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, QUERENDO, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 05 DE 

FEVEREIRO DE 2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001951-12.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDES MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (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 LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 05/02/2020 ANALISTA 

JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002041-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY BALSAN (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSIDERANDO O 

NOVO PEDIDO DE CITAÇÃO COM HORA CERTA, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA QUE SEJA DEPOSITADO O VALOR REFERENTE À DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA. CAMPO VERDE, 05/02/2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001913-97.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA VICENTE ARAGAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 05/02/2020 ANALISTA 

JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-56.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, QUERENDO, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VEDE, 

05/02/2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001644-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA 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))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSIDERANDO 

QUE INEXISTEM INDAGAÇÕES À PERITA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

AS PARTES, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAREM ALEGAÇÕES 

FINAIS. CAMPO VERDE, 05 DE FEVEREIRO DE 2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001111-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-PECUARIA SANTO ALUISIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLENE MARIA DA SILVA TAVARES (REQUERIDO)

V. M. DA SILVA TAVARES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CESAR LUIS TAVARES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO QUANTO À CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, DEVENDO 

SOLICITAR O QUE ENTENDER DE DIREITO PARA O PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. CAMPO VERDE, 05 DE FEVEREIRO DE 2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000174-55.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RENATO FARIAS TRAZANTE (AUTOR)

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)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000174-55.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 31 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000202-23.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO NEVES (AUTOR)

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)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000202-23.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 3 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
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Processo Número: 1001428-97.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. S. W. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ADRIANA LUIZ DE SOUZA (INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LADIMIR WINKELMANN (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001428-97.2019.8.11.0051 Alvará judicial Despacho. Vistos 

etc. OFICIE-SE ao Banco Sicredi para que traga aos autos eventual saldo 

existente em nome do falecido, em especial na conta poupança nº 654949, 

agência 0806. Após, INTIME-SE a Requerente e ABRA-SE vistas a 

Ministério Público para o que de direito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 3 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002364-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ROSA OAB - MT25414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002364-25.2019.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Embora se tenha solicitado nova manifestação do Requerente para que 

comprovasse a pertinência do benefício da gratuidade da Justiça, por 

equívoco, deixou-se de considerar a natureza e alçada da causa, talvez a 

determinar, de forma absoluta, a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Assim, com a devida vênia ao douto Procurador por 

solicitar uma segunda manifestação sua antes sequer da análise de sua 

pretensão, INTIME-SE a Parte para que se manifeste sobre eventual 

competência absoluta do Juizado Especial para o processamento do feito. 

Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 30 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003419-11.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS FEIRANTES MUNICIPAIS DE CAMPO VERDE - 

AFECAMPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFAZEMA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ESPECIARIAS LTDA - 

ME (RECONVINDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003419-11.2019.8.11.0051 Despejo Despacho. Vistos etc. 

Embora a hipótese talvez não fosse mesmo de desocupação imediata -- 

porque a situação questionada já havia se estabilizado pelo longo tempo 

de ocupação pelo Requerido --, verificou-se que a Requerida alterou seu 

estabelecimento comercial para outra localidade. Assim, INTIME-SE a 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que diga sobre 

seu interesse no seguimento do feito. Em sendo o caso, dada a 

impertinência só da declaração para a concessão da gratuidade da 

Justiça, a Requerente deverá comprovar a impossibilidade financeira de 

suportar as custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento do 

benefício. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 30 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002684-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002684-12.2018.8.11.0051 Execução fiscal Despacho. Vistos 

etc. DETERMINO que se solicitem informações pelo Sistema Infojud e 

Sistema Siel, dos endereços atualizados da Executada. Em sendo o caso, 

EXPEÇA-SE o necessário a sua citação, observando-se as advertências 

consignadas na decisão inicial. Do contrário, se impossível a localização 

da Parte, DEFIRO, desde logo, o pedido de citação por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80. Nessa hipótese, 

esgotado o prazo sem manifestação, INTIME-SE o Exequente, por meio do 

seu Procurador, para que requeira o que de direito. Por fim, POSTERGO 

para depois da penhora a nomeação de Curador à Executada. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 3 

de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000162-41.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAFA ALVES DA COSTA (REU)

JOSAFA ALVES DA COSTA (REU)

ANDRÉIA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000162-41.2020.8.11.0051 Possessória Despacho. Vistos etc. 

Como se sabe, tratando-se de ação de reintegração de posse, torna-se 

necessária a comprovação, pelo autor, da existência de uma posse sua 

anterior, violada pelo réu. O art. 561 do NCPC expressamente eleva essas 

duas circunstâncias, entre outras, à categoria de requisitos do 

deferimento liminar da proteção possessória: “Art. 561. Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração.” A situação narrada nos autos merece melhor 

esclarecimento. Com efeito, a consulta junto ao Sistema Sala da Cidadania 

disponibilizado pelo Incra não confirmou, pelo menos não no presente 

momento, a condição do Requerente de beneficiário do lote em questão. 

Assim, a fim de bem conhecer, ainda que de forma sumária, as várias 

circunstâncias que gravitam em torno do esbulho imputado aos 

Requeridos. Nesse contexto, impõe-se a realização da audiência 

mencionada na parte final do art. 562 do NCPC. Decido. Assim, DESIGNO 

audiência de justificação para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 14:30 

horas de Mato Grosso. INTIME-SE o Requerente, pessoalmente e na 

pessoa do Procurador, a fim de que compareça devidamente 

acompanhado das testemunhas que possam elucidar os fatos narrados. 

CITEM-SE os Requeridos, pessoalmente, para que, querendo, compareçam 

à audiência acompanhados de seu Procurador, para participar da oitiva 

das testemunhas apresentadas pela Parte contrária. No mandado, 

CONSIGNE-SE a abertura do prazo para contestação a partir da decisão 

que, prolatada em audiência, resolver sobre o pedido possessório. No ato 

de citação, o Sr. Oficial de Justiça deverá, em verificando a existência de 

outras pessoas, arrolar os demais ocupantes do imóvel disputado, 

colhendo, tanto quanto possível, seus dados pessoais de qualificação. Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 5 de fevereiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135874 Nr: 8695-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MXP, MXdS, AXdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Blank - 

OAB:20218/0

 Autos n° 8695-11.2017.811.0051 - 135874 Execução de Alimentos 

Decisão. Vistos etc. (...) Nos termos dos arts. 528, § 1º e 517, do NCPC, 

DETERMINO o protesto à dívida alimentar, assim como a inclusão dela na 

SERASA. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão, a 

ser cumprido no endereço em que foi citado. Em caso de pagamento 

integral, acrescido das parcelas vencidas durante o trâmite da Execução, 

RECOLHA-SE o mandado de prisão ou expeça-se o alvará de soltura, 

conforme o caso. Quanto às demais parcelas não consideradas urgentes, 

por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras do Executado, 

limitada ao total da dívida. (...) Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28650 Nr: 2751-09.2009.811.0051

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Faria - OAB:OAB/MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, Juliano 

Ferreira Roque - OAB:42736/PR, Kleverson Fermino - OAB:35587/PR

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, para que 

requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80635 Nr: 860-74.2014.811.0051

 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: ABdO, MSCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, 

FERNANDO PEREIRA - OAB:27467/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Autora, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao 

desarquivamento dos autos, sob pena de retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120775 Nr: 1564-82.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Facchinetto & Cia Ltda ME, Imobiliária Campo 

Verde Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Cezar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Henrique Fernandes 

Mangold - OAB:24809/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, A PARTE AUTORA, MANIFESTAR-SE QUANTO A 

INSURGÊNCIA APRESENTADA PELO EXECUTADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3509 Nr: 626-49.2001.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Roberto Mosena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cláudio Moraes, METALÚRGICA LCM 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, Perci 

Bruno Scortegagna - OAB:6360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudialu de Almeida 

Moraes - OAB:78.177/RS, Sebastião Pires de Moraes - OAB:4891/GO

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Executada, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto a penhora realizada nos autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35249 Nr: 1789-15.2011.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina Ferreira Licurgo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Santos de Queiroz - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

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

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da presente ação que é proposta, para 

receber o crédito depositado.

Resumo da Inicial: LEONTINA FERREIRA LICURGO, brasileira, casada, 

caixa, residente nesta Comarca, pela Defensora Pública do Estado, cuja 

Defensora Públicano uso de suas de suas atribuições institucionais de 

assistência jurídica a esta subscreve, vem perante à presença de Vossa 

Exceência, propor a presente: Ação de Consignação em Pagamento em 

face de VIVIANE FREITAS, cujo domicílio atualmente é desconhecido, 

pelas seguintes razões de fato e de direito: I - Dos Fatos: A Autora, no 

mês de março de 2009, efetuou a compra de calçados de um vendedor 

que se apresentou como Representante da empresa ora requerida, no 

valor de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais), fato esse realizado 

na cidade de Campo Verde-MT. Conforme cópia do título em anexo. Ocorre 

que o vendedor repassou o cheque a terceiros, o qual, ao ser 

descontado, na data, não tinha fundos na conta. Por conta disso a Autora 

tem seu nome negativado, o que tem impedido a mesma de comprar a 

crédito e ainda de obter empréstimos bancários. Destarte, não sendo 

possível quitar a dívida diretamente com o credor, cujo domicílio é 

desconhecido da Autora, não lhe resta outra alternativa que não seja 

recorrer da via judicial a fim de ver extinta a obrigação. Do Pedido 

Destarte, diante do esforço inútil da Autora em encontrar a Requerida ou 

qualquer de seus representantes legais para a dívida e, 

consequentemente, obter a quitação necessária par proceder a solvência 

do débito, não resta outra alternativa que não seja propor a presente ação 

consignatória, para requerer a Vossa Excelência que se digne em 

autorizar o depósito da quantia devida pela Requerente em juízo e mandar 

citar a ré, determinando a citação por edital, para que venha a juízo 

levantar o valor depositado ou oferecer resposta, nos termos do artigo 

893, I e II do CPC, pedindo ainda: 9a) A gratuidade das custas 

processuais, nos termos da lei e da declaração de hipossuficiência 

inclusa; b) A procedência do pedido declarando extinta a obrigação da 

Requerente, condenando-se a Requerida às custas processuais e 

honorários advocatícios; c) Seja autorizada a realização do depósito 

judicial em nome da requerida Neres e Silva Bauru Ltda ME; d) A intimação 

pessoal do Defensor Público que oficia perante este juízo para todos os 

termos e atos do processo; e) Seja encaminhando ofício junto ao Banco 

HSBC informando da quitação da dívida e autorizando a reabertura da 

conta bancária em nome da requerente. Protesta pela produção de todas 

as provas admitidas em direito, especialmente pelos documentos inclusos 

e depoimentos pessoais da Autora e do representante legal da Ré, se for 

necessário, e atribui à presente causa o valor de R$ 376,00 (trezentos e 
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setenta e seis reais).

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n °  1 7 8 9 - 1 5 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 5 1  – 

35249Consignação em PagamentoDespacho.Vistos etc.OFICIE-SE à Caixa 

Econômica Federal solicitando as informações relativas ao depósito da 

cártula emitida pela Requerente. Com o expediente, encaminhe-se cópia 

das p. 15 e 16.Com as informações, INIME-SE a Requerida, por meio de 

seu procurador nomeado, para o que de direito.Sem prejuízo, OFICIE-SE ao 

Banco HSBC para que proceda a baixa definitiva da restrição que recaiu 

sobre o nome da Requerente.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 01 de julho de 2016.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 04 de fevereiro de 2020

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121913 Nr: 2023-84.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL, José Aparecido 

Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeni Comercio de Materiais de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NAVARRO SILVA - 

OAB:260233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que decorreu o prazo 

solicitado, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 

15 dias, manifestar-se, advertindo-a acerca da possibilidade de 

suspensão da execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172319 Nr: 102-85.2020.811.0051

 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: ANTONIO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Yuri Gallinari de Morais - OAB:363.150/SP

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da Sra. Administradora Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre o pedido de habilitação feito pelo Credor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172321 Nr: 103-70.2020.811.0051

 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: FRANCISCO AMARO ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da Sra. Administradora Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre o pedido de habilitação feito pelo Credor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172322 Nr: 104-55.2020.811.0051

 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: EDIVAN DA CONCEIÇÃO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Yuri Gallinari de Morais - OAB:363.150/SP

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da Sra. Administradora Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre o pedido de habilitação feito pelo Credor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172646 Nr: 316-76.2020.811.0051

 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: ADINAELSON DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Yuri Gallinari de Morais - OAB:363.150/SP

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para Intimação 

da Administradora Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o pedido de habilitação feito pelo Credor.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000575-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SALETE BONASSI BUSATO (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)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000575-25.2018.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Sirlei Salete Bonassi Busato, devidamente qualificada, ajuizou a presente 

ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

igualmente qualificado. Devidamente intimado, o Requerido apresentou 

contestação. A Requerente impugnou a contestação. Feita a perícia, 

concluiu-se que não há incapacidade para o trabalho. É o relato do 

necessário. Fundamento. – Da Aposentadoria por Invalidez Como se sabe, 

a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é 

concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, 

for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. Os requisitos para a concessão 

do benefício aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; 

b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho. Para a 

obtenção do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, 

cumpre ao interessado demonstrar a sua incapacidade total e permanente 

para o trabalho (art. 18, I, "a" c/c art. 39, I e art. 42 da Lei n. 8.213/91), 

além de cumprir com período de carência, que para a aposentadoria por 

invalidez perfaz o total de doze contribuições mensais, conforme 

estabelecido pelo art. 25, I, da Lei n. 8.213/91, salvo para os casos 

descritos no art. 26, II, da Lei 8.213/91. Conforme vemos em análise à 

perícia médica, constatou-se que a Requerente não possui incapacidade 

laborativa por patologias narradas na petição inicial. Para melhor 
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elucidação, colaciono a conclusão do laudo pericial: “Com base nos 

elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina 

do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos a autora é 

portadora de doenças degenerativas na coluna cervical (espondiloartrose, 

hérnia de disco e discopatia degenerativa/transtornos de discos 

intervertebrais), tendinopatia do supraespinhal e arritimia cardíaca. Não há 

incapacidade laborativa por patologias narradas na petição inicial. Pelo 

exame clínico sem alterações importantes no momento. As patologias 

estão controladas e apenas há restrições grandes esforços físicos 

intensos e movimentos repetitivos dos membros superiores com elevação 

do braço acima do ombro e sendo que a atividade habitual da autora não 

exige. A Autora não é incapaz para a vida independente.” Portanto, ao 

contrário do que faz crer a Requerente, o laudo pericial levou em 

consideração todas as particularidades e condições fisiológicas e sociais 

da Requerente, bem como todos os laudos complementares constantes 

dos autos para fundamentar suas conclusões. Em outras palavras, a 

perita reconheceu mesmo a existência das patologias narradas na inicial, 

mas atestou que as patologias estão controladas, garantindo a 

capacidade laborativa. Portanto, ausente o requisito de incapacidade total 

e permanente para o trabalho habitual, não há que se falar em direito à 

aposentadoria por invalidez, devendo ser indeferido o pedido da 

Requerente. – Do Auxílio-Doença Como se sabe, o auxílio-doença, nos 

termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é concedido 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. Os requisitos para a 

concessão do benefício auxílio-doença são: a) a qualidade de segurado; 

b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho por 

mais de 15 (quinze) dias. A incapacidade para o trabalho por mais de 15 

(quinze) dias, porém, não ficou comprovada, uma vez que a perícia 

realizada constatou que não há incapacidade laborativa. Assim, fica 

evidente não estarem devidamente preenchidos os requisitos exigidos 

pela lei para a concessão do benefício do auxílio-doença. Nesse sentido 

temos sólida jurisprudência: “No caso dos autos, o perito judicial foi 

conclusivo em afirmar que não há incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa, respondendo aos quesitos das partes e, após regular 

exame, concluindo que a parte tem condições de exercer atividade laboral. 

Assim, ausente o requisito da incapacidade, imprescindível à concessão 

dos benefícios pleiteados, é de rigor a improcedência do pedido. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora". 5. 

Embargos de declaração desprovidos.” (Supremo Tribunal Federal STF; 

ARE-AgR-ED 754.992; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 

10/12/2013; DJE 03/02/2014; Pág. 64) Dessa forma, considerando que não 

foram preenchidos os requisitos legais do auxílio-doença, a improcedência 

dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Decido. Pelo exposto, JULGO 

inteiramente improcedentes os pedidos feitos pela Requerente, na forma 

do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários, dada a gratuidade. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 3 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001569-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CLAUDIO AIRES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CADORE VARGAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001569-53.2018.8.11.0051 Indenizatória Sentença. Vistos etc. 

Marcos Cláudio Aires Martins, pessoa jurídica devidamente qualificada, 

ajuizou a presente ação indenizatória em face de Gustavo Cadore Vargas, 

pessoa jurídica igualmente qualificada, e do denunciado Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros, visando ao recebimento à indenização por 

acidente automobilístico. As Partes compareceram aos autos e 

apresentaram acordo, requerendo sua homologação, assim como a 

extinção do feito. É o relato do necessário. Decido. Tratando-se de direitos 

disponíveis, nada obsta a homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o 

ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, III, b, do Novo Código 

de Processo Civil, declarando extinto o feito. Nos termos do art. 90, §3º do 

NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de eventuais custas 

remanescentes. Honorários conforme acordado. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 3 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001163-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OTAVIO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO PEDERIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001163-32.2018.8.11.0051 Busca e apreensão Sentença. 

Vistos etc. Luís Otávio Matias, pessoa física devidamente qualificado, 

ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de Thiago 

Pederiva, pessoa física igualmente qualificada. As Partes compareceram 

aos autos e apresentaram acordo, requerendo sua homologação, assim 

como a extinção do feito. É o relato do necessário. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, III, b, 

do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito. Em 

consequência, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis de Chapada 

dos Guimarães para que se efetue a baixa da averbação da caução do 

imóvel de matrícula 21.544. Dispenso as Partes ao pagamento das custas 

finais, nos termos do art. 90, § 3º do NCPC. Honorários conforme 

acordado. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 3 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença 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)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000032-20.2020.8.11.0029 Arrolamento Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de arrolamento sumário dos bens deixados por Uander Matias 

Soares. É o relato do necessário. Fundamento. De início, cumpre observar 

que o presente feito se desenvolveu na forma de arrolamento sumário, 

cujo rito se encontra previsto nos arts. 659 e seguintes do NCPC. Nessa 

forma especial de inventário, não se promove a avaliação de bens, sendo 

certo que inexiste, ainda, espaço para discussão das questões relativas 

ao recolhimento dos tributos. Veja: “Art. 661. Ressalvada a hipótese 

prevista no parágrafo único do art. 663, não se procederá à avaliação dos 

bens do espólio para nenhuma finalidade.” A exceção prevista no citado 

artigo se refere à habilitação de credores, inaplicável ao caso em tela. 

Adiante, prevê o art. 662 do NCPC: “Art. 662. No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Impossibilitada 

a ventilação dessas questões relativas a tributos pelo art. 662 do CPC, 

caberá à Fazenda Pública exigir aquilo que entender pertinente pelas vias 

administrativas, através do lançamento tributário e, em sendo o caso, da 

execução fiscal respectiva. Assim, uma vez que as exigências legais 

foram todas atendidas, inexiste óbice à homologação ao pedido de 

adjudicação, que, nos termos do art. 659 do NCPC, será feita de plano pelo 

juiz. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO, de plano, para que produza 

efeitos legais, a partilha ajustada pela única herdeira Ana Clara Guimarães 

Soares. INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, tendo em vista o seu 

interesse no recolhimento, pela via administrativa, de eventual valor 
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relativo ao imposto causa mortis. EXPEÇA-SE a carta de adjudicação. Sem 

custas e sem honorários, dada a gratuidade. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 5 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000022-07.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON CAVALCANTE VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 23/03/2020 Hora: 15:10 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 27928906. Campo Verde-MT, 5 de 

fevereiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

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

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003397-50.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE LAURO JOSÉ AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOIR LAURO AGUIAR OAB - 502.042.119-72 (REPRESENTANTE)

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR FLECK (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 03/03/2020 Hora: 16:30 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 26891260. Campo Verde-MT, 5 de 

fevereiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003671-14.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. F. R. D. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. D. L. (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 23/03/2020 Hora: 16:40 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 27473616. Campo Verde-MT, 5 de 

fevereiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1003697-12.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. A. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. D. N. (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 27670609, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 5 de 

fevereiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-62.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 24/03/2020 Hora: 14:10 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 28478735. INTIMO ainda para no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, referente a diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia 

d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado de 

citação, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 5 de fevereiro de 2020. 

assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001908-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JADER DOS SANTOS CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 24/03/2020 Hora: 13:30 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 28468271. Campo Verde-MT, 5 de 

fevereiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003179-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA JUNIOR (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

AUDIÊNCIAS 334 CEJUSC Data: 03/03/2020 Hora: 13:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade. Campo 

Verde-MT, 5 de fevereiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003738-76.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE LUIZ DA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REU)
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I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 24/03/2020 Hora: 13:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 27647362. Campo Verde-MT, 5 de 

fevereiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003643-46.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SOUZA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 23/03/2020 Hora: 16:10 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27418584. Campo Verde-MT, 5 de fevereiro de 

2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003656-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ZATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 23/03/2020 Hora: 15:40 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 27419550. Campo Verde-MT, 5 de fevereiro de 

2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000023-89.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOAO BOSCO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000023-89.2020.8.11.0051. Embargos de Terceiros. Vistos 

etc. Trata-se de embargos de terceiros opostos por FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAES em face da JOÃO BOSCO DE SIQUEIRA e FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL, todos qualificados nos autos. Alega, em síntese, 

que o veículo TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX PLACA: NPN1235 

encontra-se com ordem de bloqueio oriunda dos autos nº 

482-75.2001.8.11.0051 (Código 3365), todavia, foi adquirido pela 

embargante antes do ato judicial. Neste contexto, requer seja deferida 

tutela de urgência consistente na expedição de mandado de manutenção 

de posse e suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o 

veículo em discussão. Postula, no mérito, o julgamento procedente da ação 

para o fim de baixar em definitivo a restrição deferida nos autos da 

execução fiscal nº 482-75.2001.8.11.0051 (código 3365). Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

De início imperioso apreciar a tempestividade dos presentes embargos. A 

propósito, o art. 675 do NCPC dispõe que: Art. 675. Os embargos podem 

ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto 

não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou 

no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da 

alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da 

assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a 

existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz 

mandará intimá-lo pessoalmente. No caso dos autos, a ordem de restrição 

efetivada na ação de execução é datada do ano de 2017 (fls. 132 da 

execução código 3365) e o bem ainda não foi localizado para ser 

penhorado e avaliado, daí a tempestividade da ação. RECEBO, pois, os 

presentes embargos de terceiro e passo a sua análise. De elementar 

conhecimento que para os fins dos arts. 677 e 678 do NCPC, nas ações 

de embargos de terceiro, o deferimento da liminar não depende de prova 

inequívoca. Ao contrário, também em consideração à precariedade da 

cognição, basta a simples prova sumária da posse ou de seu domínio. Por 

oportuno: Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária 

de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo 

documentos e rol de testemunhas. [...] Art. 678. A decisão que reconhecer 

suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, 

bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o 

embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá 

condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de 

posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a 

impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Por oportuno, 

discorrendo sobre a concessão da tutela de urgência, LUIZ GUILHERME 

MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO dissertam: 

Antecipação de Tutela. A decisão liminar nos embargos de terceiro tem 

natureza de tutela urgente satisfativa antecipatória há execução para 

segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. 

Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, 

CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil 

reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. 

A antecipação de tutela nos embargos de terceiro independe da alegação 

de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua 

concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante 

alegue e prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de 

tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações-prova 

suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é 

tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito. (in 

Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 672/673). Ainda a respeito da concessão de tutela nas 

ações de embargos de terceiros, segue a lição de HUMBERTO THEODORO 

JÚNIOR, para quem: II – Concessão da liminar. Como ocorre com os 

interditos possessórios, a ação de embargos de terceiro admite medida 

liminar de manutenção ou reintegração provisória de posse em favor do 

embargante, que, no entanto, poderá ser condicionada à prestação de 

caução, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente 

hipossuficiente (art. 678, parágrafo único). Essa medida visa assegurar a 

devolução dos bens com os respectivos rendimentos, na hipótese de final 

improcedência do pedido do terceiro. Os bens permanecerão sob a 

medida judicial constritiva até a sentença, mas não se realizarão atos de 

alienação ou de execução que importem transferência definitiva de 

domínio ou de outro direito real sobre eles. Se os embargos atingem todos 

os bens ligados ao processo principal, o curso deste ficará suspenso 

enquanto não se julgar o pedido do terceiro. Sendo apenas parciais, o 

processo originário poderá prosseguir, mas limitado aos bens não 

alcançados pelos embargos de terceiro. Entretanto, para que a suspensão 

se dê initio litis, é preciso que o embargante a requeria e que o juiz 

reconheça, por decisão fundamentada, que o domínio ou a posse estão 

suficientemente provados. Note-se que a medida liminar é uma faculdade e 

não uma condição de procedibilidade na ação de embargos. O terceiro 

pode dispensá-la ou pode prosseguir no feito, para tentar melhor prova de 

sua posse ou direito, mesmo quando improcedente a justificação inicial. A 

caução para recebimento inicial dos bens, por parte do embargante, pode 

ser sumariamente efetuada dentro dos próprios autos dos embargos. 

Sobre sua pretensão será ouvido o embargado e, não havendo objeção 

séria, lavrar-se-á o competente termo. (in Curso de Direito Processual Civil 

– Volume II, 50º Ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

322). Não se pode olvidar que, por caracterizar os embargos de terceiro 

um instrumento apto à tutela da posse, deve ser considerado, em relação 

aos efeitos jurídicos atribuídos à posse, que a parte que dele se utiliza 

deverá comprovar a condição de terceiro de boa-fé, ou seja, a condição 

de o possuidor ignorar o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da 

coisa (art. 1.201 do CC/2002). Na espécie, a prova sumária da posse 

exercida pela embargante é cristalina, na medida em que os documentos 

acostados ao processo comprovam que aos 01.12.2015 o veículo foi 
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adquirido pela requerente, mediante preenchimento de Certificado de 

Registro do Veículo (CRV) pelo devedor JOÃO BOSCO DE SIQUEIRA em 

seu favor, com firma reconhecida em cartório, consoante se infere do selo 

digital ARQ-80613. Ou seja, ao tempo da ordem de restrição o bem já não 

mais pertencia ao devedor. Importante registrar, também, que se mostra 

indiferente o fato da adquirente não ter finalizado o registro da compra 

junto ao DETRAN, porquanto sabido que os bens móveis são adquiridos 

pela tradição. Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já 

decidiu: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO (INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

BENS) – EMBARGOS DE TERCEIROS– PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - AQUISIÇÃO PELO 

EMBARGANTE EM DATA PRETÉRITA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO DETRAN/MT – 

IRRELEVÂNCIA - PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS SE ADQUIRE COM A 

TRADIÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 237 E 1.267 DO CC - 

VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO AD QUEM DA PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES PARA SUA CONCESSÃO – INTERLOCUTÓRIA 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2 – A ausência de 

registro junto ao DETRAN da operação de compra e venda realizada não 

tem o condão de prejudicar o adquirente de boa-fé, ou seja, a agravante, 

uma vez que a propriedade de bens móveis se adquire com a tradição, 

nos termos do art. 237 e 1.267 do CC, e não com a formalização do 

registro no órgão competente, mormente se a aquisição se verificou em 

data pretérita ao ajuizamento da ação que originou a constrição (Ação Civil 

Pública). (TJMT, AI 84651/2015, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. 

Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2016) Assim, preenchido os requisitos 

indispensáveis, a concessão do efeito suspensivo aos presentes 

embargos é medida que se impõe. Diante do exposto, com amparo na 

fundamentação acima, DECIDO: a) DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

para o fim de determinar a baixa da restrição judicial efetivada via sistema 

RENAJUD, proveniente dos autos da execução fiscal nº 

482-75.2001.8.11.0051 (Código 3365). Por consequência, DEFIRO a 

aplicação do efeito suspensivo, tão somente no que se refere ao bem em 

questão. b) CITE-SE a parte contrária para que apresente contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 679, do NCPC), sob de pena de serem 

havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte 

embargante (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 

341, do NCPC. c) CERTIFIQUE-SE o ajuizamento da presente ação nos 

autos da execução correspondente, os quais devem ser instruídos com 

cópia da presente decisão. d) DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 03 

de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1003781-13.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER LUCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Processo n. 1003781-13.2019.8.11.0051 Vistos etc. Trata-se de medida 

cautelar de produção antecipada de provas c/c exibição de documentos 

ajuizada por VALTER LUCIO DA SILVA em face de BV FINANCEIRA, 

ambos já devidamente qualificados. Argumenta, em síntese, que em abril 

de 2019 solicitou ao banco requerido, inclusive mediante notificação 

extrajudicial, informações e cópia do contrato de financiamento para 

aquisição de veículo, já quitado, porém, teve o pleito negado. Aduz que a 

cópia do contrato é indispensável para análise da legalidade das cláusulas 

contratuais nele previstas. Assim, com fundamento no art. 396 e seguintes 

do novo Código de Processo Civil, pugna pela exibição de tal documento. É 

o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar 

conhecimento que antes da promulgação da Lei nº 13.105/2015, o pedido 

de produção antecipada de provas era tratado como tutela cautelar e 

exigia para o seu deferimento a existência conjunta dos requisitos do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Todavia, com o advento do novo 

Código de Processo Civil foi consagrado à modalidade de antecipação da 

prova nítido direito autônomo, admitindo-a, inclusive, sem a exigência de 

demonstração de risco ou de urgência na sua produção. A respeito do 

tema, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY 

dissertam: 3. Procedimento preparatório. Seu caráter preventivo de litígio. 

O risco de se perderem os vestígios necessários à comprovação da 

existência de fatos que sejam de vital importância no deslinde de questão 

a ser levada a juízo justifica o pedido de produção antecipada de prova, a 

ser feito por quem tenha legítimo interesse na demanda principal. Mas é 

interessante notar que o procedimento não foi incluído na parte do CPC 

que trata das medidas de urgência, as quais equivalem às antigas medidas 

cautelares, o que induz à conclusão de que o legislador não quis tratar da 

produção antecipada de provas como uma medida de urgência. E a leitura 

dos incisos deste artigo corrobora isso: apenas um deles trata do risco de 

perda da prova, enquanto os demais se vinculam à possibilidade de a 

prova conduzir as partes à autocomposição e à justificação ou prejuízo à 

propositura de ação (situação que, caso incida no aso concreto, faz com 

que a produção antecipada de prova também tenha caráter de economia 

processual) (in NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. 

Comentários ao código de processo civil. 2ª tiragem. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 1012). Da premissa legalmente estabelecida 

vislumbra-se que, embora haja desvinculação da necessidade de 

demonstração de urgência ou da inarredável propositura posterior de 

ação principal nos incisos II e III do art. 381 do NCPC, mantém-se tal 

exigibilidade no inciso I, do referido dispositivo legal, a concluir que sempre 

será possível a concessão da medida quando houver temor de que a 

realização da prova se torne impossível ou muito dificultosa. LUIZ 

GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO, 

lecionam: 7. Provas que podem ser colhidas antecipadamente. Podem ser 

assegurados por meio de asseguração de prova qualquer meio de prova 

(art. 382, § 3.0 , CPC). A distinção existente perante o CPC/1973 entre o 

procedimento da exibição preparatória de documento e a produção 

antecipada de prova perde seu sentido no atual CPC. Qualquer prova que 

deva ser assegurada antes do ajuizamento da demanda em que possa ser 

empregada deve ser colhida por meio do procedimento descrito nos arts. 

381 a 383, CPC. Por isso, também os documentos que precisem ser 

apresentados previamente à instauração de algum processo podem ter 

sua exibição exigida por meio deste processo. O pedido pode ter por 

objeto mais de um meio de prova, no caso do art. 382, § 3.0 , CPC. (in 

Marinoni, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado/ Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 408). Ocorre que o requerente 

postula pela concessão da medida liminarmente, ao fundamento de que 

deseja aferir a regularidade dos encargos previstos no contrato, sendo 

que a instituição financeira ré se negou a fornecer o contrato e 

informações a ele relacionadas. Denota-se, portanto, a pertinência do 

deferimento da medida postulada, notadamente se considerar que a 

negativa na apresentação do contrato fere o direito de petição conferido a 

todos os cidadãos na Carta Magna. Nesta linha de intelecção, por meio de 

um juízo de convicção de natureza provisória em uma apreciação sumária 

da matéria, limitada aos elementos trazidos aos autos pelo autor, 

conclui-se por comprovados os requisitos ensejadores da medida de 

urgência. Sob outro enfoque, não obstante o art. 382, §1º do novo CPC 

estabeleça a dispensa de citação da parte contrária em alguns casos, na 

hipótese versada mostra-se essencial a intervenção da parte adversa. No 

mesmo sentido os doutrinadores LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO 

CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO prelecionam: 3. Direito de Defesa. 

Sempre que exista caráter contencioso, os demandados devem ser 

citados pessoalmente podendo impugnar a colheita da prova no prazo de 

quinze dias. A matéria de defesa é restrita às questões atinentes à 

simples segurança da prova. Pode o demandado arguir, por exemplo, a 

ausência de urgência para asseguração da prova no caso em que a 

exibição se funde no art. 378, I, CPC, ou a inviabilidade da colheita 

antecipada da prova, quando se pretenda colher prova ilícita. Os 

requeridos a serem citados são todos aqueles que tiverem algum 

interesse na tornada da prova ou no fato a que a prova se refere. (in 

Marinoni, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado/ Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 410) Diante do exposto, 

demonstrada a existência de justificado interesse e atendidos os 

requisitos elencados nos artigos 300 e 381, ambos do NCPC, DEFIRO a 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, liminarmente, a fim de: a) 

DETERMINAR que a requerida apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

contrato entabulado com autor, ou qualquer outro documento relacionado 

a relação negocial firmada entre as partes. b) CITE-SE a parte contrária 

consignando que poderá requerer a produção de quaisquer outras provas 
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no mesmo procedimento, desde que relacionadas ao mesmo fato (art. 382, 

§ 3º, NCPC). Por fim, DEFIRO a gratuidade de justiça. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 10 de janeiro 

de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002677-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1002677-83.8.11.0051 Ação de divórcio consensual. Vistos 

etc. Trata-se de ação de divórcio consensual ajuizada por DAYANE 

MARIA ALVES DE SOUZA e RICARDO NUNES DE SOUZA, ambos já 

devidamente qualificados. Após recebida a inicial os postulantes 

compareceram aos autos e informaram não mais possuir interesse no 

prosseguimento do feito. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, constata-se que as 

partes ingressaram com a presente ação visando à homologação do 

acordo extrajudicial formalizado para a decretação do divórcio e a 

consequente partilha de bens. Todavia, logo após o recebimento da 

petição inicial, ambos noticiaram o desinteresse no processamento da lide, 

pugnando, assim, por sua extinção. Diante do exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência aduzido pelos requerentes. Por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

art. 485, inciso VIII, do NCPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, com amparo no art. 90, da legislação 

processual vigente. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003531-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ADRIANO PARIZOTTO (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligências na zona urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado de 

citação e penhora. Campo Verde-MT, 5 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000064-56.2020.8.11.0051

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:

JAMIL AHMED SALEH (REU)

ERIKA MARYAMA SALEH (REU)

ERIKA MARYAMA SALEH EIRELI - EPP (REU)

 

Processo n. 1000064-56.2020.8.11.0051 Vistos etc. Trata-se de ação 

monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito 

privado devidamente qualificada nos autos, em desfavor de ERIKA 

MARYAMA SALEH EIRELI, JAMIL AHMED SALEH e ERIKA MARYAMA 

SALEH, também já qualificados, visando à constituição de título executivo 

judicial. Argumenta, em síntese, ser credor dos requeridos do valor 

atualizado de R$ 109.615,00 (cento e nove mil seiscentos e quinze reais), 

representado documentalmente pelo Termo de Adesão aos Cartões 

Ourocard Empresariais nº 303.709.810/13723555. É o breve relato. 

FUNDAMENTO e DECIDO. RECEBO, pois, a exordial, eis que preenchidos 

os requisitos do art. 700, do novo Código de Processo Civil. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no § 4º e 5º do art. 700, do 

NCPC, DEFIRO a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao 

requerido o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, bem como para o 

pagamento de honorários advocatícios no valor de 5% (cinco pontos 

percentuais) do valor atribuído a causa (art. 701, NCPC); CONSIGNE-SE 

que, em caso de cumprimento do mandado no prazo acima estabelecido, o 

requerido ficará isento de custas processuais (art. 701, § 1º); 

ADVIRTA-SE que, independente de prévia segurança do juízo, o réu 

poderá opor embargos à ação monitória, nos próprios autos, no prazo 

previsto no art. 701, devendo atentar-se, ainda, para o estabelecido no 

§3º do art. 702, do NCPC; Transcorrido o prazo para o cumprimento da 

obrigação e não havendo o oferecimento de embargos, CONSTITUIR-SE-Á 

de pleno direito o título executivo judicial, observando-se, no que couber, 

as regras para o cumprimento de sentença (art. 701, §2º, NCPC); 

Apresentado os embargos, DETERMINO, desde logo, a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta (art. 

702 §5º, NCPC). CUMPRA-SE. INTIME-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde, 23 de janeiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 28610 Nr: 2706-05.2009.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Giannetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:MT 6.454, Tatiane Alessandra Lopes - OAB:OAB/MT 6.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2706-05.2009.811.0051 (Código 28610)

Execução de título judicial.

Vistos etc.

Trata-se de execução de título judicial promovida por TOBIANO 

AGROPECUÁRIA LTDA. e JOSÉ ANTÔNIO FARIAS em face de PAULO 

GIANNETTA, todos já devidamente qualificados (fls. 33/34).

Intimada, a parte devedora não cumpriu voluntariamente a obrigação (fls. 

39), razão pela qual houve penhora e avaliação de um (01) imóvel rural 

(fls. 64/65 e 88/93).

Cientificado, o executado formulou pleito de substituição do bem constrito 

(fls. 114/117) e, também, apresentou impugnação argumentando a 

impenhorabilidade e insurgindo quanto ao cálculo de execução e ao laudo 

de avaliação (fls. 131/182).

Instada a manifestar, a parte exequente patulou pela rejeição da 

impugnação, asseverando que o devedor não comprovou a 

impenhorabilidade do imóvel (fls. 185/185v).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Inicialmente, pertinente oportunizar ao executado a possibilidade de 

comprovar a alegada incapacidade financeira.

De elementar conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu 

art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem falta de recursos”.

No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do novo Código de Processo Civil, in 

verbis:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 
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resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação.

De inteira pertinência ao tema é o posicionamento adotado pela Quarta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO 

CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada 

no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da 

assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se 

convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se 

trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não prevalece o 

indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal de origem o 

fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do benefício. O 

art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a 

pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com 

as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de 

sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AgRg 

no AREsp nº 711.411/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.03.2016)

In casu, verifica-se que o executado é qualificado como agricultor e é 

proprietário de um (01) imóvel rural avaliado em mais de R$ 4.000.000,00 

(quatro milhões de reais), circunstâncias que, por si só, descaracteriza a 

alega hipossuficiência.

Assim, em uma ótica de cognição sumária, constata-se que tais elementos 

não indicam a ausência de recursos do devedor, ao contrário, 

direcionam-se a comprovar capacidade financeira.

Diante do exposto, DETERMINO a intimação do executado para que 

comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC) por meio de 

documentos idôneos e contemporâneos, sob pena de indeferimento do 

benefício.

II – DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA.

Extrai-se dos autos que a parte devedora alega a impenhorabilidade do 

imóvel rural como bem de família ou, alternativamente, na condição de 

pequena propriedade rural.

 É cediço que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é garantia 

fundamental enunciada no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, nos 

seguintes termos:

 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:

 [...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 

trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de 

débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 

meios de financiar o seu desenvolvimento;

[...].

Não se desconhece, também, que a garantia em questão é igualmente 

instituída pela legislação infraconstitucional, consoante art. 833, do 

CPC/2015, in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 

trabalhada pela família;

[...].

No caso, porém, cumpre afirmar que o imóvel rural objeto da penhora em 

questão possui 284 hectares, portanto, considerando que a pequena 

propriedade é aquela que possui entre 01 a 04 módulos fiscais (art. 4º, II, 

da Lei 8.629/93), aliado ao fato de em conformidade com a tabela 

fornecida pelo INCRA o módulo fiscal do Município de Campo Verde é de 

60 hectares, tem-se que não se está a tratar de pequena propriedade.

Não quer isto dizer, por si só, que a penhora deve ser mantida em sua 

integralidade, haja vista a necessidade de análise da impenhorabilidade da 

sede de moradia do imóvel rural em questão, como bem de família.

A propósito, o bem de família está disciplinado na Lei n° 8.009/90, cuja 

impenhorabilidade possui a finalidade precípua de proteger a residência da 

família (rural ou urbana), resguardando-o das intempéries 

econômico-financeiras de seus membros.

 A rigor do disposto, os arts. 1º e 4º da nº 8.009/90 da mencionada 

legislação estão assim redigidos:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 

impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, 

fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou 

pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo 

nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual 

se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer 

natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou 

móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (nossos grifos)

Art. 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se 

insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a 

residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga.

§ 1º Neste caso, poderá o juiz, na respectiva ação do credor, transferir a 

impenhorabilidade para a moradia familiar anterior, ou anular-lhe a venda, 

liberando a mais valiosa para execução ou concurso, conforme a 

hipótese.

§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a 

impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos 

bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área 

limitada como pequena propriedade rural.

Como visto, contendo a propriedade rural área superior aos 04 (quatro) 

módulos rurais, estará garantida a impenhorabilidade da sede de moradia 

da família, com respectivos bens móveis.

Em outras palavras, não se está a garantir os meios geradores de renda, 

mas sim o direito a moradia, que deverá abranger tão somente a sede de 

moradia do imóvel rural, com móveis correspondentes, acrescida de áreas 

adjacentes que sirvam ao imóvel, como horta, galpão, pomar, não podendo 

ser área inferior a 04 (quatro) hectares, a fim de garantir o 

desmembramento e registro.

Sobre o assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.

IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL COMO BEM DE 

FAMÍLIA.

REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA. 

NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Controvérsia acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural 

como bem de família.

2. Nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 8.009/1990: "Quando a residência 

familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à 

sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 

5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena 

propriedade rural". (sem grifos no original) [...]. (REsp 1716425/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

08/10/2019, DJe 19/11/2019).

[...] 3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família 

(rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade 

rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da 

pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O 

primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, 

visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios 

geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do 

trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento.

 [...] (REsp 1591298/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

14-11-2017.)

É de bom alvitre salientar, outrossim, que o fato do executado não mais 

residir no imóvel não descaracteriza a impenhorabilidade desse, na medida 

em que pode e está sendo utilizado para auferir renda que contribui para 

com a subsistência da família.

Em similitude, trago à baila o seguinte aresto, mutatis mutandi:

BEM DE FAMÍLIA ALUGADO Á TERCEIROS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 468, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. No caso 

em análise, a propriedade litigiosa é pequena e não comporta todos os 

integrantes da famíliada recorrente. Por tais razões, foi locada a terceiro, 

sendo que os rendimentos auferidos são destinados às despesas 

domésticas. Dessa forma, deve ser considerada bem de família, e aplicada 

a Súmula nº 468, do STJ, uma vez que o intuito da Lei nº 8.009/90 é o de 

proteger o patrimônio mínimo da célula familiar, necessário à defesa de 

sua dignidade. 4. Agravo conhecido e provido. (TJDFT, AI 

07039166820198070000, 3ª Turma Cível, Rel. Des. Gilberto Pereira de 

Oliveira, j. 21.06.2019).

Convém explicitar, também, ser desmedida e irrazoável impor ao 

executado a exigência de comprovar possuir apenas um imóvel em todo o 

país, devendo o credor afastar a invocada tese de impenhorabilidade do 
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bem de família rural, notadamente no caso dos autos em que os indícios 

são nesse sentido.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se o seguinte julgado 

proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DE COMPROVAR. 

CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Como a ninguém é dado fazer o 

impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos 

devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que 

não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles 

que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de 

imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados" (REsp 

1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

08/10/2013, DJe 15/10/2013). 2. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg 

no EDcl no AREsp nº 794.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

23.02.2016, sem grifos no original)

Desta feita, com fulcro no art. 4°, §2º, da Lei n° 8.009/90, DECLARO A 

IMPENHORABILIDADE da sede da propriedade rural, compreendendo área 

de 04 (quatro) hectares, fração mínima de desmembramento dos imóveis 

rurais da região, e DETERMINO a retificação do laudo de penhora e 

avaliação, com a redução da área penhorada.

Via de consequência, tendo em vista o reconhecimento da 

impenhorabilidade de parte do imóvel, bem como levando em conta o 

disposto no art. 873, inc. II do NCPC e, ainda, o fato de que a avaliação foi 

realizada há mais de 02 anos (fls. 89/93), a renovação do ato é medida 

que se impõe.

Sendo assim, DETERMINO a expedição de novo mandado de avaliação do 

imóvel descrito na matrícula 2.112 (fls. 89), LAVRANDO-SE o respectivo 

auto, com a INTIMAÇÃO da parte executada na mesma oportunidade (art. 

829, §1º, do NCPC). ATENTE-SE para o disposto no art. 842, 

INTIMANDO-SE também a cônjuge do executado, se o caso.

III – DA IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO.

Neste ponto, a parte executada alega excesso de execução, eis que a 

parte credora não teria descontado, para fins de atualização da dívida, a 

quantia recebida quando da pactuação da avença, bem como fixado termo 

inicial para incidência de juros a data da assinatura do acordo, e não o dia 

do descumprimento do pactuado.

De fato, assiste razão ao executado.

Com efeito, extrai-se que no ato da composição, o executado realizou o 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), monta que não foi subtraída 

pela parte credora para fins de atualização do débito, consoante planilha 

de fls. 99.

Além disso, a exequente fez incidir juros de mora desde 21.03.2016, data 

da assinatura do acordo, embora cediço que o descumprimento da avença 

remonta à data de 30.10.2016, aprazada para o cumprimento da segunda 

prestação (fls. 73, item 2.1.b).

Lado outro, o memorial apresentado pela parte devedora guarda 

consonância à realidade dos autos, eis que tem como base o valor de R$ 

175.000,00 (cento e setenta e cinco mil) e traz como termo inicial dos juros 

de mora a data de 30.10.2016 (fls. 181).

Diante do exposto, ACOLHO a impugnação aos cálculos da execução e, 

por via reflexa, HOMOLOGO a planilha atualizada da dívida confeccionada 

às fls. 181.

Ainda, nos termos do entendimento fixado pelo C. STJ no julgamento do 

REsp nº 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos , reafirmado pela 

contemporânea jurisprudência da citada Corte , CONDENO a parte 

impugnada (exequente) ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor da parte impugnante (executada), no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o excesso verificado.

Por fim, considerando que o acordo homologado nestes autos englobava 

os créditos exigidos nos feitos de código 28612, 28595, 33755 e 33756, 

aliado ao fato que a dívida total segue sendo executada neste processo, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto à perda do objeto dos demais processos, sob pena 

de seu silêncio ser interpretado como anuência à extinção dos referidos.

Se decorrido in albis o prazo assinalado, OFICIE-SE, desde já, à 1ª Vara 

Cível desta Comarca para as providências pertinentes, com cópia da 

presente decisão.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82430 Nr: 2135-58.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES DIAS BASSANESI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2135-58.2014.811.0051 (Código 82430)

Cumprimento de sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por INES DIAS 

BASSANESI em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

ambos devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que o valor requisitado judicialmente encontra-se depositado, motivo pelo 

qual pugna pela expedição de alvará para levantamento dos numerários 

(fls. 71 E 75).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósito de fls. 72/73.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

924, inciso II do novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA(M)-SE o(s) ALVARÁ(S) DE LEVANTAMENTO da quantia 

depositada, observando a(s) conta(s) bancária(s) indicada(s) pela parte 

exequente para a consecução de tal mister.

ISENTO de custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 10544 Nr: 96-06.2005.811.0051

 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 Jacomo de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz de Oliveira - 

OAB:3650/MT

 Processo nº 96-06.2005.2005.811.0051 (Código 10544)

Cumprimento de sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por ESPÓLIO DE 

JACOMO DE ALMEIDA em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, ambos devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que o valor requisitado judicialmente encontra-se depositado, motivo pelo 

qual pugna pela expedição de alvará para levantamento dos numerários 

(fls. 387/388).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósito de fls. 371/385.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

924, inciso II do novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA(M)-SE o(s) ALVARÁ(S) DE LEVANTAMENTO da quantia 

depositada, observando a(s) conta(s) bancária(s) indicada(s) pela parte 
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exequente para a consecução de tal mister.

ISENTO de custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82550 Nr: 2238-65.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elivelton Aparecido Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casas Maia Comercio de Moveis e Eletro-Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francimeire Rubio Passos - 

OAB:1246

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 76, § 1º, inciso I c/c art. 485, inciso IV, ambos do 

novel Código de Processo Civil, uma vez que o vício de representação 

inviabiliza o desenvolvimento regular e válido do processo.Por 

conseguinte, CONDENO o requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo sua exigibilidade do autor pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a gratuidade da 

justiça concedida ao próprio. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde/MT, 14 de janeiro de 

2020.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71638 Nr: 629-18.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Pereira Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 629-18.2012.811.0051 (Código 71638)

Cumprimento de sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por 

SEBASTIANA PEREIRA ARAÚJO em face de INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que o valor requisitado pela guia RPV referente aos honorários 

sucumbenciais encontra-se depositado, motivo pelo qual pugna pela 

expedição de alvará para levantamento dos valores pagos (fls. 195).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi parcialmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósito de fls. 193.

Diante do exposto, EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos 

valores depositados em nome do(a) procurador(a) da parte exequente.

Dando prosseguimento ao feito, AGUARDE-SE o pagamento do crédito 

principal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 14 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 79332 Nr: 4127-88.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda, Fernando Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Claudia Peixoto Wohlemberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 Processo n° 4127-88.2013.811.0051 (Código 79332)

Cumprimento de sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por IMOBILIÁRIA CAMPO 

VERDE e ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ em face de ROSANGELA 

CLAUDIO PEIXOTO WOHLEMBERG, todos já qualificados (fls. 57/59).

Extrai-se dos autos que as partes se compuseram, oportunidade em que 

postulam pela extinção do feito (fls. 106/107).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes às fls. 106/107 e, por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 

924, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes serão divididas igualmente conforme 

disposto no art. 90, §2º, do NCPC.

Por corolário, PROCEDA-SE à baixa de eventuais penhoras realizadas nos 

autos e suas respectivas averbações, expedindo-se o necessário para o 

cumprimento de tal desiderato.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 70293 Nr: 3173-13.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Maximiliano Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abner Pereira Gardim - 

OAB:168.057/MG

 Processo nº 3173-13.2011.811.0051 (Código 70293)

Cumprimento de sentença.

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por RICARDO FERREIRA 

GARCIA em face de DALTON MAXIMILIANO SILVA, ambos já devidamente 

qualificados (fls. 147).

Intimada, a parte executada não cumpriu voluntariamente a obrigação, 

razão pela qual foi realizada penhora via BACENJUD, a qual restou 

parcialmente frutífera (fls. 177).

Cientificado, o devedor não se insurge quanto a constrição (fls. 179).

Em seguida, a parte exequente informa que o executado realizou o 

pagamento do saldo devedor remanescente e, em razão disso, pede a 

liberação do valor bloqueado e a consequente extinção da execução (fls. 

180).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que houve o integral pagamento da dívida executada.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Por corolário, transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o alvará de 

levantamento do valor bloqueado às fls. 177 em favor da parte exequente, 
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observando a conta bancária indicada às fls. 180.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 72928 Nr: 1916-16.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minhoto Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE CORRÊA 

MINHOTO - OAB:177342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Jonattas Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-O

 Processo nº 1916-16.2012.811.0051 (Código 72928).

Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por MINHOTO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de JOSÉ DOS SANTOS, ambos já 

devidamente qualificados (fls. 182/183).

Intimada, a parte executada nada manifestou (fls. 192).

Frustradas as tentativas de penhora de bens (fls. 198, 208 e 220), a parte 

exequente requer a pesquisa de bens junto ao sistema INFOJUD, 

instruindo o processo com informação de inexistência de bens imóveis da 

empresa devedora nesta Comarca (fls. 222).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que até a presente data a parte exequente não logrou êxito 

em satisfazer seu crédito, DEFIRO o requerimento da credora e 

DETERMINO seja requisitado junto à Receita Federal informações sobre as 

03 (três) últimas declarações de imposto de renda em nome da parte 

executada, SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIOS E DAS PRÓPRIAS 

INFORMAÇÕES, observando-se o disposto na, Seção 17, arts. 476 e 477, 

da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 77802 Nr: 2705-78.2013.811.0051

 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): E. Alexandre da Silva Confecções Eireli - ME

 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 2705-78.2013.811.0051 (Código 77802).

Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por BANCO BRADESCO 

S/A em face de E. ALEXANDRE DA SILVA CONFECÇÕES EIRELI - ME, 

ambos já devidamente qualificados (fls. 176).

Intimada, a parte executada nada manifestou (fls. 199).

Frustradas as tentativas de penhora de bens (fls. 208/209 e 214), a parte 

exequente requer a pesquisa de bens junto ao sistema INFOJUD, 

instruindo o processo com informação de inexistência de bens imóveis da 

empresa devedora nesta Comarca (fls. 216 e 218/219).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que até a presente data a parte exequente não logrou êxito 

em satisfazer seu crédito, DEFIRO o requerimento da credora e 

DETERMINO seja requisitado junto à Receita Federal informações sobre as 

03 (três) últimas declarações de imposto de renda em nome da parte 

executada, SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIOS E DAS PRÓPRIAS 

INFORMAÇÕES, observando-se o disposto na, Seção 17, arts. 476 e 477, 

da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 31976 Nr: 2090-93.2010.811.0051

 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): Neuri Antonio Frozza, Anderson Sérgio dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2090-93.2010.811.0051 (Código 31976).

Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em execução de título 

extrajudicial promovida por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em 

face de NEURI ANTÔNIO FROZZA e ANDERSON SÉRGIO DOS SANTOS, 

ambos já devidamente qualificados (fls. 98/101).

Os executados foram citados (fls. 108 e 110) e não pagaram a dívida, 

razão pela qual houve penhora e avaliação de 02 (dois) imóveis rurais (fls. 

112/115) e, também, a constrição judicial de veículos (fls. 165/166).

Em seguida, a parte exequente consigna que os veículos têm mais de 10 

(dez) anos de fabricação e difícil comercialização, assim como que os 

imóveis encontram-se gravados por inúmeras hipotecas e penhoras, 

razão pela qual requer a pesquisa de bens via INFOJUD (fls. 174 e 178).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que até a presente data a parte exequente não logrou êxito 

em satisfazer seu crédito, aliado as justificativas por ele apresentadas 

nos requerimentos de fls. 174/178, DEFIRO o requerimento da credora e 

DETERMINO seja requisitado junto à Receita Federal informações sobre as 

03 (três) últimas declarações de imposto de renda em nome da parte 

executada, SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIOS E DAS PRÓPRIAS 

INFORMAÇÕES, observando-se o disposto na, Seção 17, arts. 476 e 477, 

da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35056 Nr: 1596-97.2011.811.0051

 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): Mauro Rogerio Signorini, Signorini & Apolinário 

Ltda ME

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Diante do exposto, DETERMINO A INDISPONIBILIDADE de eventuais ativos 

financeiros existentes nas contas da parte executada, até o valor do 

débito.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 as partes 
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executadas, 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 as partes executadas, desde já CONVERTO a indisponibilidade em 

PENHORA de valores. Por corolário, REMETAM-SE os autos conclusos 

para efetivação do comando de transferência do montante bloqueado, via 

Sistema BACENJUD (art. 854, §5º, do NCPC).c) Frustrada a busca de 

valores em contas das partes executadas, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob 

pena de SUSPENSÃO da execução. c.1.) Na eventualidade da parte 

credora permanecer silente, desde logo, SUSPENDO a presente 

execução, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC. 

Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 

2020. MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35642 Nr: 2182-37.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Felicio do Prado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda Natalia de Souza Winck 

Rocha - OAB:6069/MT, Gisely Maria Reveles da Conceição - 

OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2182-37.2011.811.0051 (Código 35642)

Cumprimento de sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por MARIA ROSA 

FELICIO DO PRADO em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, ambos devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que o valor requisitado judicialmente encontra-se depositado, motivo pelo 

qual pugna pela expedição de alvará para levantamento dos numerários 

(fls. 213).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósito de fls. 210/211.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

924, inciso II do novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA(M)-SE o(s) ALVARÁ(S) DE LEVANTAMENTO da quantia 

depositada, observando a(s) conta(s) bancária(s) indicada(s) pela parte 

exequente para a consecução de tal mister.

ISENTO de custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81030 Nr: 1161-21.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Albanez, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Regina Souza - 

OAB:14.947/MT

 Processo nº 1161-21.2014.811.0051 (Código 81030)

Cumprimento de sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por MARCIO ALBANEZ 

em face de AMAZON CONSTRUTORA LTDA., já devidamente qualificados, 

em que foi deferida a penhora e avaliação do imóvel inscrito na matrícula 

nº R-2: 104.590 e R-2: 104.901, ambas do CRI de Várzea Grande – MT 

(fls. 246).

No entanto, as informações declaradas no documento de fls. 244/245 

revelam o nítido excesso de penhora, uma vez que delas se extrai que a 

ordem de constrição recaiu sobre 02 (dois) terrenos com condomínios 

fechados, um deles compostos por 48 (quarenta e oito) apartamentos e 

outro com 57 (cinquenta e sete) unidades.

Por outro lado, a última atualização do débito acostada pelo credor indica 

uma dívida de R$ 57.066,52 (cinquenta e sete mil, sessenta e seis reais e 

cinquenta e dois centavos).

Deste modo, REVOGO a decisão de fls. 246.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, individualize o bem que pretende ser penhorado, instruindo o 

feito com a matrícula atualizada do imóvel.

Transcorrido tal prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 03 de fevereiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81038 Nr: 1169-95.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFMF, KFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

Tiago Henrique Fernandes Mangold - OAB:24809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, ARQUIVEI em pasta 

própria os documentos referente as informações econômico-financeiras 

da parte Executada, nos termos do artigo 477 do Provimento 41/2016-CGJ 

- CNGC. QUE, intimo a parte autora para manifestar acerca do referido 

documento, no prazo de 5 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83372 Nr: 2856-10.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

Coelba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinícius Avelino 

Viana - OAB:519/B

 Processo nº 2856-10.2014.811.0051 (Código 83372)

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JOÃO BATISTA 

PEREIRA em desfavor de COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 

BAHIA COELBA, já devidamente qualificados.

 Extrai-se dos autos que foi efetivada a penhora de valores na conta 

bancária da parte executada (fls. 130/132).

Em seguida, devidamente intimada acerca da penhora, a devedora nada 

manifestou (fls. 135).

Prosseguindo, a parte exequente pugna pela extinção do feito em razão 

do cumprimento integral da obrigação. Na mesma oportunidade, postula 

pela liberação de todos os valores vinculados na conta judicial (fls. 136).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte devedora foi intimada para se manifestar sobre 
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a penhora em sua conta bancária e não apresentou impugnação, aliado ao 

fato de que a parte exequente postula pela extinção da presente 

demanda, não há razão para prosseguimento do feito.

Diante do exposto, CONVERTO a penhora online em pagamento e 

DETERMINO a transferência dos valores constritos para a conta bancária 

indicada pela parte exequente, eis que estes correspondem ao valor do 

débito até a data em que efetivada a constrição, mediante a expedição de 

alvará de levantamento.

 Via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83935 Nr: 3227-71.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Frutuoso da Cunha

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

União Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3227-71.2014.811.0051 (Código 83935)

Cumprimento de Sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ALAIDE FORTUOSO 

DA CUNHA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos já devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que o INSS concorda com os cálculos apresentados 

pela parte exequente (fls. 92-v).

Deste modo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte credora às 

fls. 90/91.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE, desde logo, a competente REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR, instruindo-a com os documentos necessários.

No mais, ATENTE-SE o Sr. Gestor para realizar a conversão do tipo 

procedimental, na forma do art. 348, da CNGC/MT, com a consequente 

retificação da capa dos autos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89195 Nr: 545-12.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto pelo requerido, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114776 Nr: 4584-18.2016.811.0051

 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: AUREA AGUIAR LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto pelo requerido, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131721 Nr: 6725-73.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Almagro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte requerida não apresentou contrarrazões 

ao recurso de ref. 44. Que INTIMO a parte autora para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de ref. 50, no prazo 

legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 22272 Nr: 249-34.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Paulo Gottardo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:Mat.: 1.243.345

 Processo nº 249-34.2008.811.0051 (Código 22272)

Cumprimento de sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por ANTÔNIO 

PAULO GATTARDO em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, ambos devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte exequente apresenta petitório informando 

que o valor requisitado judicialmente encontra-se depositado, motivo pelo 

qual pugna pela expedição de alvará para levantamento dos numerários 

(fls. 244/245).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que o crédito executado foi integralmente adimplido pela parte 

devedora, consoante depósito de fls. 241/242.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

924, inciso II do novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA(M)-SE o(s) ALVARÁ(S) DE LEVANTAMENTO da quantia 

depositada, observando a(s) conta(s) bancária(s) indicada(s) pela parte 

exequente para a consecução de tal mister.

ISENTO de custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30164 Nr: 273-91.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury José Guolo, Selina Delesia Botan 

Guolo, Geromin Antonio Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:3.928-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 
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de Mendonça - OAB:6173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Processo nº 273-91.2010.811.0051 (Código 30164)

Execução de título judicial.

Vistos etc.

Trata-se de execução de título judicial promovida pelo BANCO DO BRASIL 

S/A em face de AMAURY JOSÉ GUOLO, SELINA DELESIA BOTAN GUOLO 

e GEROMIN ANTÔNIO GUOLO, todos devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que as partes entabularam acordo, por meio do qual 

ajustaram os termos para pôr fim à execução. Assim, com intuito de dar 

efetividade ao acordado, pugnaram pelo sobrestamento do processo (fls. 

174/177).

Decorrido o prazo assinalado, a parte exequente comparece aos autos e 

informa o cumprimento do acordo no ajuste no que tange a obrigação 

principal e pede a intimação da ASABB – Associação dos Advogados do 

Banco do Brasil para manifestar acerca da liquidação dos honorários (fls. 

191).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes às fls. 174/177 e por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 

924, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Por corolário, PROCEDA-SE à baixa das penhoras realizadas nos autos e 

suas respectivas averbações, expedindo-se o necessário para o 

cumprimento de tal desiderato.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

convencionado.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35840 Nr: 2380-74.2011.811.0051

 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: José Antônio Farias, Sônia Maria Kai Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tabelião do Serviço Notarial e Protesto de 

Titulos da Comarca de Nova Esperança

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Aparecido Martins Junior - 

OAB:12.375-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássio Djalma Silva Chiappin 

- OAB:41177/PR

 Processo nº 2380-74.2011.811.0051 (Código 35840).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por JOSÉ ANTÔNIO 

FARIAS e SÔNIA MARIA KAI FARIAS em face do TABELIÃO DO SERVIÇO 

NOTARIAL E PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE NOVA 

ESPERANÇA, já qualificados nos autos.

Extrai-se do feito que as partes entabularam acordo, por meio do qual 

ajustaram os termos para pôr fim à execução (fls. 174 e 176).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes às fls. 174 e por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 

924, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Por corolário, PROCEDA-SE à baixa das penhoras realizadas nos autos e 

suas respectivas averbações, expedindo-se o necessário para o 

cumprimento de tal desiderato.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

convencionado.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83638 Nr: 3036-26.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José Pereira das Neves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3036-26.2014.811.0051 (Código 83638)

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

RECEBO o presente cumprimento de sentença, devendo ser realizadas as 

devidas anotações quanto à conversão do presente feito no sistema 

Apolo.

Por conseguinte, INTIME-SE o instituto executado para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

execução nos termos do art. 535 do NCPC.

 CERTIFICADO o não oferecimento da impugnação, REMETAM-SE os autos 

à conclusão para homologação do cálculo apresentado pela parte 

exequente.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedido o necessário.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71501 Nr: 492-36.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeferino & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Campo Comércio e Representação de 

Produtos Agropecuária Ltda

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

OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Processo nº 492-36.2012.811.0051 (Código 71501).

Execução Forçada.

Vistos, etc.

Trata-se de execução forçada ajuizada por ZEFERINO & CIA LTDA - ME 

em desfavor de DU CAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPÉCUÁRIA LTDA, ambos devidamente qualificados.

A parte exequente pleiteia a realização de pesquisas via INFOJUD, com a 

finalidade de localizar eventuais bens em nome dos devedores (fls. 

46/47).

Sendo assim, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que se 

requisite junto à Receita Federal informações sobre as 03 (três) últimas 

declarações de imposto de renda em nome da parte executada, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIOS E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na, Seção 17, arts. 476 e 477, da Consolidação 

das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da 

execução;

 Na eventualidade de o credor permanecer silente, desde logo SUSPENDO 
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a presente execução e o seu prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, III do novo Código de Processo Civil;

 Decorrido 01 (um) ano sem que sejam localizados bens passíveis de 

penhora em nome da parte devedora, REMETA-SE o feito ao arquivo 

provisório, consignando que durante tal interregno não há suspensão do 

prazo prescricional (art. 921, §§ 2º e 4º do NCPC);

 Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, bens de 

propriedade da parte executada, o processo será desarquivado para 

prosseguimento da execução (art. 921, §3º do NCPC).

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde - MT, 13 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92129 Nr: 1382-67.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lídia Caires dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto pelo requerido, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104247 Nr: 774-35.2016.811.0051

 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: Jeneci Alves Antônio de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte requerida não apresentou contrarrazões 

ao recurso de apelação ref. 55. Que INTIMO a parte autora, na pessoa de 

seu procurador, para que apresente contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido ref. 65, no prazo de 15 dias. É o que 

me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 170943 Nr: 5847-80.2019.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Lamark de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Guimarães dos 

Santos - OAB:19868/O

 Diante do exposto, restando demonstrado que o comportamento do 

Requerido causa prejuízos à Ofendida e sendo necessário resguardar 

sua integridade física e mental, com fundamento no art. 22, I, II e III da Lei 

11.340/06, defiro o pedido formulado na exordial e aplico as seguintes 

medidas protetivas, PELO PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES:1.O 

Requerido se abstenha de se aproximar da Ofendida em distância inferior 

a 500 (quinhentos) metros, sob pena de desobediência.2.O Requerido 

deverá se abster, ainda, de tentar contato com a requerente e familiares, 

por qualquer meio de comunicação. 3.A restrição de aproximação vale, 

ainda, para a residência da Requerente e seu local de trabalho (Loja 

Apolo), a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida.4.Determino que o Requerido se abstenha de divulgar fotos e 

vídeos íntimos da vitima.Intime-se a vítima do deferimento das medidas, 

inclusive do prazo que vigorará. Expirado o prazo da presente medida de 

proteção, a mesma será extinta, assim, caso nova situação emergencial 

surja, a vítima deverá requerer novas medidas protetivas, salvo se ela 

informar nestes autos, antes de se expirar o prazo, interesse em 

prorrogar estas medidas. Portanto, decorrido o prazo estabelecido nesta 

decisão, sem a manifestação da vítima, voltem-me os autos conclusos 

para sentença.OFICIE-SE ao ilustre Delegado de Polícia e ao Comandante 

da Polícia Militar local, a fim de que, nos termos do art. 10, parágrafo único, 

da Lei 11.340/06, fiscalizem o atendimento às providências ora 

determinadas, tomando as medidas legais cabíveis em caso de 

descumprimento pelo Requerido.INTIMEM-SE a Requerente e o Requerido, 

no endereço e número de telefone celular informado nos 

autos.HABILITE-SE o Advogado constituído pelo Requerido nos 

autos.Cumpra-se com urgência, inclusive no plantão judicial e pelo Oficial 

de Justiça plantonista, caso necessário, valendo a presente como 

mandado.Às providências.Campo Verde/MT, 9 de janeiro de 2020.Caroline 

Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-50.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MERICE REIS SABATINI MONTEMOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PAULINO DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000239-50.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MERICE REIS 

SABATINI MONTEMOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURYTANIA 

CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER POLO PASSIVO: RODRIGO 

PAULINO DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 4 de fevereiro 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: 8010025-38.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal se manifestar quanto ao resultado da 

penhora online, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000159-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA FERNANDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, querendo, no prazo legal se manifestar quanto a 

impugnação apresentada pela requerida. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010208-77.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.R. PAVINATO - TORNEARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, querendo, no prazo legal, se manifestar quanto ao 

requerimento da parte executada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003029-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CUNHA GARCIA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DE CASTRO PINHEIRO DE LEMOS OAB - GO30115 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA POLYANNA FEITOSA ALVES OAB - GO42191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITALINO FERNANDO LEHNEN (LITISCONSORTE)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, querendo, no prazo legal, se manifestar quanto ao auto 

de penhora e avaliação acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MONTES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 20/08/2019, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-27.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000247-27.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DOMINGOS 

ROSA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DA 

SILVA PEREIRA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 05/2020

O DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA 

DA LEI, E

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 25, §1º da Instrução Normativa nº 

09/2019-CRH;

 R E S O L V E :

 DELEGAR a partir desta data à servidora MAILI CATARINA 

ROCKENBACH, Gestora Geral, a atribuição de aprovar a produtividade, a 

certidão e seus anexos, dos colaboradores credenciados na Comarca de 

Canarana, conforme abaixo listados:

 •Catia Simone Branco Andreatta– matrícula 31311 – Juíza Leiga;

•Panmella Cristina Souza Barbosa – matrícula 40412 – Conciliadora do 

Juizado Especial;

•Lydiane Vieira Trovo – matrícula 39196 – Conciliadora do Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC);

•Maiara Bruna Machado – matrícula 41234 - Psicóloga (Programa Bem 

Viver);

•Antonia Maria da Silva – matrícula 40518 – Fisioterapeuta (Programa Bem 

Viver).

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 29 de janeiro de 2020.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-85.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000060-85.2020.8.11.0029. AUTOR(A): 

JOSE DIAS DE BRITO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Defiro à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação previdenciária com pedido 

de tutela de urgência, movida em desfavor do INSS. O jurista Luiz 

Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição parcial 

privilegia os valores certeza e celeridade”, define, como objetivos próprios 

da tutela de cognição sumarizada: “I) assegurar a viabilidade da realização 

de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar 

antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; III) realizar 

um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos do 

procedimento comum” Três, portanto, são os requisitos indispensáveis à 

tutela de urgência, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, 

quais sejam, a verossimilhança quanto ao direito narrado; a probabilidade 

da ocorrência de dano de difícil reparação – senão irreparável, isto é, a 

possibilidade de ineficácia material da decisão que venha a, 

eventualmente, conceder a tutela definitiva e a prova inequívoca. Partindo 

desse preceito, entendo que não se fazem presentes nos autos os 

requisitos autorizadores para a tutela de urgência pedida. Isso porque as 

provas carreadas aos autos, por si só, não demonstram que a parte 

autora tenha preenchido todos os requisitos autorizadores para a 

concessão da medida liminar. Entende-se por prova inequívoca, capaz de 

influir no convencimento do magistrado, aquela que autorizaria um 

pronunciamento favorável à parte autora, se a sentença tivesse de ser 

proferida no momento em que se está examinando o pedido de 

antecipação da tutela. Nesse aspecto, registro que os documentos 

apresentados pela parte autora não representam, a meu sentir, a prova 

inequívoca, sendo, na verdade, elemento de convicção, ao qual deverão 
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ser somados outros para fins de deferimento do benefício previdenciário 

pleiteado. Diante disso, entendo que a tutela de urgência pretendida não 

encontra respaldo legal, vez que as provas até então produzidas nos 

autos não são suficientes para caracterizar o direito da parte autora. 

Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Considerando que 

neste tipo de ação não há possiblidade de acordo em audiência de 

conciliação, cite-se a parte ré no endereço mencionado na inicial, para 

apresentar resposta, com as advertências legais. Canarana, 4 de 

fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1000991-25.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. S. (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. K. (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000991-25.2019.8.11.0029. 

RECONVINTE: DAIANE DUARTE DE SOUZA RECONVINDO: BELMIRO 

KROMBAUER 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, 4 de fevereiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000535-75.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULO PICCININI (EXECUTADO)

INES PICCININI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000535-75.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: SERGIO PAULO PICCININI, INES 

PICCININI Vistos, etc. Citada a parte ré, decorreu o prazo legal sem 

pagamento da dívida ou oposição de embargos, consoante certidão 

lavrada nos autos. Consoante art. 701 e seu §2º, do Código de Processo 

Civil: Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. (...) 

§2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. 

Como se verifica, a constituição do título executivo judicial se dá “de pleno 

direito” e “independentemente de qualquer formalidade”, não sendo o 

caso, portanto, de prolação de sentença. Contudo, apenas para o fim de 

regularização do sistemae dos relatórios estatísticos das Metas do CNJ, 

DECLARO constituído o título executivo judicial e determino que esta 

decisão seja lançada como sentença de procedência do pedido inicial. Os 

honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento são de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, consoante tarifamento legal; não há 

previsão legal para majoração. ALTERE-SE IMEDIATAMENTE A CLASSE 

PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se pessoalmente o devedor, 

por meio de carta com aviso de recebimento ou mandado, para pagar o 

valor apontado pela parte exequente (principal + honorários da fase de 

conhecimento + custas), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de 

sentença, cada um no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, 

com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na 

forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 

CANARANA, 3 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000535-75.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULO PICCININI (EXECUTADO)

INES PICCININI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: Dr. ADRIANO 

ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB/MT 20495-A, para que 

providencie(m) o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000762-65.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

O. L. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL CONCHON FAVARO OAB - TO5888 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. T. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

 

Compulsando os autos verifica-se a concessão do parcelamento das 

custas processuais em até 06 (seis) vezes (Decisão ID 22969050). 

Entretando, até o presente momento, foi recolhida apenas 01 (uma) 

parcela conforme manifestação ID 23956012. Desta forma, nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte autora, 

através de seu patrono, para, no prazo legal, comprovar o recolhimento da 

parcela das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000976-56.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos afim de intimar a 

parte requerida através dos seus patronos, para manifestar-se nos autos 
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sobre a manifestação da parte requerente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 59065 Nr: 446-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filesberto Oliveira Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de petição acostada às fls. 131/132 solicitando a pesquisa 

através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD para a localização de bens do 

executado.

DEFIRO a busca pelo sistema RENAJUD e INFOJUD, com a finalidade de 

averiguar a existência de bens em nome do executado.

Mantenho os autos em gabinete pelo prazo de 48 horas até que se 

obtenham os resultados do sistema informatizado.

Sendo negativas as diligências, manifeste-se a parte autora em termos de 

prosseguimento, no prazo de 5 dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 1650 Nr: 1744-87.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Buuron, Osmar Dieter, IVO 

DALLPIZZOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, MELCHIOR 

FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 Vistos.

Procedo à consulta nos sistemas RENAJUD e INFOJUD em nome da parte 

executada, conforme comprovante anexo.

Intime-se a parte autora para manifestar-se no prosseguimento do feito, no 

prazo de quinze dias.

Em caso de inércia, certifique-se a secretaria e remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, devendo lá permanecer até ulterior manifestação da 

parte interessada.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76279 Nr: 2351-12.2019.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B

 Assim, nos termos no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o 

art. 13 da Lei 11.340/06, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E EXTINGO o 

processo com resolução de mérito, tendo em vista que a pretensão 

almejada na demanda foi atingida no curso do processo, tendo decorrido o 

prazo de 06 (seis) a contar da decisão que concedeu as medidas 

protetivas no dia 01.01.2020, sem qualquer manifestação da vítima.Não 

obstante, cumpre ressaltar que o acontecimento de novos fatos permitem 

a vítima o pedido de novas medidas protetivas.Dessa forma, REVOGO as 

medidas cautelares deferidas às fls. 15/16, inclusive de monitoramento 

eletrônico, devendo o requerido comparecer ao Presídio desta Comarca 

para fazer a retirada da tornozeleira eletrônica no prazo de 05(cinco) 

dias.Oficie-se ao Presídio local, acerca da presente decisão.Translade-se 

cópia da presente decisão para os autos 77162.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.Intimem-se.Sem 

custas.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário 

com as cautelas de praxe.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21730 Nr: 2459-90.2009.811.0029

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Rita Vieira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que os valores depositados pelo executado já se 

encontram vinculados à subconta, impulsiono os autos a fim de intimar o 

exequente a informar os dados bancários para posterior expedição de 

alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47687 Nr: 408-96.2015.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE TEREZINHA TONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Tendo em vista que os valores depositados pelo executado já se 

encontram vinculados à subconta, impulsiono os autos a fim de intimar o 

exequente a informar os dados bancários para posterior expedição de 

alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54622 Nr: 1057-27.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDQ, RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo banco 

HSBC BANK BRASIL S/A em face de JOSÉ RONALDO DE QUEIROZ e seu 

interveniente anuente hipotecante RUTHARDO GRUN, ambos qualificados 

nos autos.

 Determinada a citação dos executados, somente Ruthardo Grun fora 

localizado (fls. 33). No entando foram realizadas diversas tentativas de 

citação do executado José Ronaldo, todas sem êxito (fls. 34 e 67).

 Com a tentativa de penhora on line infrutífera em face do executado 

citado (fls. 76), a parte exequente requereu consulta junto aos sistemas 

Infojud e Renajud (fls. 79) e a consulta do atual endereço do executado 

José Ronaldo de Queiroz (fls. 81/82).

 Às fls. 83 requereu a desconsideração da última manifestação e reiterou 

os demais pedidos.

 Decido.

 Analisando os autos verifica-se que, de fato, o executado José Ronaldo 

de Queiroz não foi citado nos autos.

 Desta forma, defiro o pedido de fls. 81/82 e determino que se proceda a 

busca de endereço atualizado de José Ronaldo de Queiroz, inscrito no 

CPF: 303.136.866-53, pelo sistema BacenJud.

Com o aporte de endereço distinto do apresentado nos autos, determino a 

citação do requerido, nos termos da decisão inicial.

 Quanto ao executado Ruthardo Grunn, defiro o pedido de consulta à 

Receita Federal objetivando informações das declarações de renda.

 Anoto que tal ato será praticado por solicitação no site do Tribunal de 

Justiça através do sistema InfoJud e os autos aguardarão resposta no 

gabinete.

Com a resposta, encaminhem-se os autos à parte autora para que 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 64475 Nr: 3550-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CDCDLADADAEX-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCF&CL-M, MCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

legal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 55007 Nr: 1268-63.2016.811.0029

 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: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o INFOJUD para busca de endereço, ante já haver tentativa pelo 

sistema bacenjud, após manifeste-se o exequente para o efetivo 

prosseguimento da ação, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19071 Nr: 2281-78.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OHS

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

OAB:30.890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Defiro o pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD 

formulado à fl. 60 e, subsidiariamente, defiro o bloqueio eletrônico de 

veículo através do sistema RENAJUD, o caso o primeiro reste infrutífero. 2. 

Proceda-se a busca de ativos financeiros pelo Sistema BACENJUD e bens 

pelo sistema INFOJUD, caso reste infrutífera as referidas buscas, 

subsidiariamente, proceda à busca de bens móveis pelo sistema 

RENAJUDba este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema BacenJud valerá como termo de 

penhora (CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte devedora para 

oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.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 do comando exposto no item II, “c” anterior.Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida, determino a inserção de constrição nos 

veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser 

realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte 

exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar 

a conclusão da penhora.3. Frustradas todas as diligências anteriores, 

determino a suspensão a execução pelo prazo de 6 (seis) meses. 4. 

Decorrido o prazo sem que seja localizado o devedor/bens penhoráveis, 

arquive-se provisoriamente o feito. 5. Desde logo, determino que os 

protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, rubricados e 

assinados por mim, sejam anexados a presente decisão, remetendo-se os 

autos na sequência à Secretaria, para observância das determinações 

acima, procedendo na forma do item 2.16.4 da CNGC/MT.6. Intime-se e 

cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001263-19.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO FEITOSA COGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão juntada sob Id. 28817297. 

Canarana, 5 de fevereiro de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000625-20.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PERBONI & PERBONI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SANTOS DE ALMEIDA OAB - GO53857 (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE MIRANDA MEDEIROS OAB - GO25041 

(ADVOGADO(A))

CARLA ESPINDOLA FRANCA PERBONI OAB - GO30050 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R S - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) 

Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que providencie o 

depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 

guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e 

após, o recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001210-38.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOICILENE 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:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar as partes, via DJE e Sistema, na 

pessoa de seus Procuradores, para que se manifestem, no prazo legal, 

sobre o Laudo Pericial juntado sob Id. 28890417.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001116-90.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE UILSON FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar as partes, via 

DJE e Sistema, na pessoa de seus Procuradores, para que se manifestem, 

no prazo legal, sobre o Laudo Pericial juntado sob Id. 28893276. Canarana, 

5 de fevereiro de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001101-24.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SOUSA 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:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar as partes, via 

DJE e Sistema, na pessoa de seus Procuradores, para que se manifestem, 

no prazo legal, sobre o Laudo Pericial juntado sob Id. 28894255 e sobre o 

Estudo Social juntado sob Id. 28005878. Canarana, 5 de fevereiro de 2020. 

JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70433 Nr: 3856-72.2018.811.0029

 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: CLEZIO DANIEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codesga - Companhia de Desenvolvimento 

Garapú, JOSÉ EVERALDO BARBIERO, Myrna Loy Ferreira Barbiero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Roberto Ucker - OAB:, 

RODINEI SAIKI ALVES FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio César Alves 

Fonseca Peixoto - OAB:19.840, Erico Rafael Fleury de Campos 

Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado - OAB:27.000/GO, 

José Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, José Renato - 

OAB:25831/B, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 Declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, 

§1º, do CPC.

Remetam-se os autos ao substituto legal, respeitando-se a escala de 

substituição, na impossibilidade, cumpra-se nos termos da decisão do 

Excelentíssimo Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, CIA 0059577-62.2019.8.11.0000, respeitando-se as declarações 

judiciais de suspeição constantes nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70438 Nr: 3858-42.2018.811.0029

 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: JNG, JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C-CdDG, JEB, MLFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio César Alves 

Fonseca Peixoto - OAB:19.840, Erico Rafael Fleury de Campos 

Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado - OAB:27.000/GO, 

José Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, JOSE RENATO DE 

MORAES - OAB:MT 25831-B, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 Declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, 

§1º, do CPC.

Remetam-se os autos ao substituto legal, respeitando-se a escala de 

substituição, na impossibilidade, cumpra-se nos termos da decisão do 

Excelentíssimo Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, CIA 0059577-62.2019.8.11.0000, respeitando-se as declarações 

judiciais de suspeição constantes nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72826 Nr: 355-76.2019.811.0029

 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: SADI ANTÔNIO TURRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEZIO DANIEL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.José Henrique Xavier Alves 

- OAB:22.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Roberto Ucker - OAB:, 

RODINEI SAIKI ALVES FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 Declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, 

§1º, do CPC.

Remetam-se os autos ao substituto legal, respeitando-se a escala de 

substituição, na impossibilidade, cumpra-se nos termos da decisão do 

Excelentíssimo Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, CIA 0059577-62.2019.8.11.0000, respeitando-se as declarações 

judiciais de suspeição constantes nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 4221 Nr: 299-73.2001.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY ROMANO CALIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIZ RANZI, ANTONIO HASS, 

CLAUDINEY ANTÔNIO DE MATHIAS HASS, RUDINEY DE MATIAS HAAS, 

ARLEY JÚNIOR DE MATIAS HASS, ESPÓLIO DE TEREZINHA DE MATHIAS 

HASS, ILDO TIRLONI, SIDNEY LUIZ DE MATIAS HASS, SIRLEY MARIAZA 

DE MATIAS TIRLONI, HEIDI SUZANNI HECKMANN BOVE, DORIVAL 

MARTINS BECKER, SANTINA BECKER, GERMANA SABINA HASS, ANA 

CLAUDIA SILVA HASS, FÁBIO ROMERO BOVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY ROMANO CALIL - 

OAB:12.911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, 

§1º, do CPC.

Remetam-se os autos ao substituto legal, respeitando-se a escala de 

substituição, na impossibilidade, cumpra-se nos termos da decisão do 

Excelentíssimo Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, CIA 0059577-62.2019.8.11.0000, respeitando-se as declarações 

judiciais de suspeição constantes nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 26634 Nr: 502-83.2011.811.0029

 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: JEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCHL, MRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio César Alves Fonseca 

Peixoto - OAB:19.840, CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - 

OAB:18.109/MT, Erico Rafael Fleury de Campos Curado - 

OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado - OAB:27.000/GO, Fernando 

Tambani Rodrigues - OAB:13986-B/MT, José Henrique Xavier Alves 

- OAB:22.120/GO, José Renato de Morais - OAB:25831 /B, Juliano 

Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 Declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, 

§1º, do CPC.

Remetam-se os autos ao substituto legal, respeitando-se a escala de 

substituição, na impossibilidade, cumpra-se nos termos da decisão do 
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Excelentíssimo Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, CIA 0059577-62.2019.8.11.0000, respeitando-se as declarações 

judiciais de suspeição constantes nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 26634 Nr: 502-83.2011.811.0029

 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 EVERALDO BARBIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS HENRIQUE LONGO, 

MARTA REGINA LONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio César Alves Fonseca 

Peixoto - OAB:19.840, CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - 

OAB:18.109/MT, Erico Rafael Fleury de Campos Curado - 

OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado - OAB:27.000/GO, Fernando 

Tambani Rodrigues - OAB:13986-B/MT, José Henrique Xavier Alves 

- OAB:22.120/GO, José Renato de Morais - OAB:25831 /B, Juliano 

Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 Declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, 

§1º, do CPC.

Remetam-se os autos ao substituto legal, respeitando-se a escala de 

substituição, na impossibilidade, cumpra-se nos termos da decisão do 

Excelentíssimo Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, CIA 0059577-62.2019.8.11.0000, respeitando-se as declarações 

judiciais de suspeição constantes nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-97.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010116-97.2016.8.11.0029. REQUERENTE: W. C. RODRIGUES - ME 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Considerando que a 

parte executada obteve, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Desconstituo eventuais penhoras e 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, 23 de janeiro 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-02.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MACEDO YAMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010187-02.2016.8.11.0029. REQUERENTE: MARCOS VINICIUS MACEDO 

YAMADA REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA., CLARO S.A. 

VISTOS, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos no sentido de afastar a 

incidência da multa, seja em razão do regular cumpriemnto da liminar, seja 

em razão do caráter substitutivo do Acórdão da Turma Recursal (ID 

12386746). No mais, assiste razão à exequente quanto ao débito 

remanescente exposto em ID 17567847. Assim, remeta-se à contadoria 

para fins de atualização do valor de R$ 2.659,77, nos termos expostos na 

petição até a presente data e intime-se a requerida Nextel a quitar o valor 

calculado em 05 (cinco) dias. Realizados tais atos, conclusos para 

extinção e expedição de alvará. Cumpra-se CANARANA, 30 de janeiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-03.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES MARCA MARCELINO DE LIMA (AUTOR)

JOSE GILBERTO ROTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAVID JAZINSKI (REQUERIDO)

HELI IGNACIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000059-03.2020.8.11.0029. AUTOR: JOSE GILBERTO ROTA, MOISES 

MARCA MARCELINO DE LIMA REQUERIDO: HELI IGNACIO, JOSE DAVID 

JAZINSKI Vistos, Em análise dos autos, verifico que a cerne da questão 

resume-se ao direito acerca do uso de propriedade, direito este que a 

parte autora afirma ser seu, bem como requer em sede de tutela o 

depósito em autos dos alugueres pleiteados. Tal questão contratual é alvo 

de discussão nos autos de código 63305 e 69597, razão que inviável o 

deferimento de tutela, bem como a continuidade da presente demanda sem 

antes haver decisão com trânsito em julgado naqueles autos citados. 

Assim, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência ante a ausente a 

probabilidade do direito, bem como SUSPENDO O TRÂMITE DO PRESENTE 

PROCESSO, com fulcro no art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC. Aguarde-se 

em arquivo provisório. CUMPRA-SE CANARANA, 5 de fevereiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000117-11.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ELAINE SCHONHOLZER DA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000117-11.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: DOUGLAS DOS SANTOS 

EXECUTADO: FERNANDA ELAINE SCHONHOLZER DA CRUZ Vistos, 

SUSPENDO a presente execução, visto haver decisão judicial obstativa de 

seu prosseguimento (nº 2809-97.2017.811.0029, código 63225). Em razão 

do risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º do CPC, 

DECLARO-ME incompetente para julgar o feito, devendo a presente 

execução tramitar de forma anexa aos autos já citados em trâmite na 2ª 

Vara Cível e Criminal desta Comarca. Cumpra-se CANARANA, 23 de 

janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-30.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN GUERRA OZELAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO AUGUSTO GUERRA OAB - SC50729 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001120-30.2019.8.11.0029. REQUERENTE: DARLAN GUERRA OZELAME 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. No id 28053383, 

conforme Enunciado 20 do FONAJE, foi decretada a revelia da parte 

Reclamada. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Passo a decidir. Trata-se de Reclamação Cível visando obter 

deste juízo a condenação da Reclamada a indenização por danos 

materiais e morais, que alega a parte autora ter sofrido, por ser vítima de 

terceiro fraudador que supostamente abriu conta corrente em seu nome, 

junto à instituição financeira ré, causando-lhe sérios transtornos e 

constrangimentos. Pleiteia ainda, o encerramento da conta. A relação de 

consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90. Por essa razão, impõe-se a aplicação das normas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de 

regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, enquanto 

tais. Ressalte-se que a contumácia da Reclamada importa em confissão 

ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Gize-se ainda, que a inversão do 

ônus probatório previsto no art. 6º, inc. VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, não é absoluto, pois resta condicionado à hipossuficiência do 

consumidor e a verossimilhança das alegações, razão pela qual a parte 

autora não está isenta de comprovar suas alegações de forma 

verossimilhante. É necessário que da narrativa decorra verossimilhança 

tal que naquele momento da leitura, desde logo, possa-se aferir forte 

conteúdo persuasivo, o que não se vislumbra nos autos. Isso porque o 

autor alega que desconhece a abertura de conta corrente em seu nome, 

mas contraditoriamente faz depósito e apresenta nos autos extrato da 

conta corrente, que alega não ter nenhuma acesso. E já que se trata de 

medida extrema, in casu determinar a ocorrência de fato do serviço, o que 

conduziria a condenação do Banco Ré, sem, contudo estar verificada a 

ocorrência de conduta ilícita ou indevida por parte da Reclamada, não 

condiz com os princípios basilares da justiça. A proteção concedida pelo 

Código de Defesa do Consumidor, no tocante à inversão do ônus da 

prova, não vai a tal ponto. Logo, nessa diretriz, tenho que o pleito na forma 

como postos não devem ser providos, in totum. POSTO ISTO e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial e, 

em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao meritíssimo juiz togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 24 de janeiro de 2020. Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 50334 Nr: 1923-69.2015.811.0029

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

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

 PARTE AUTORA: Justino Inácio Thomas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Sávio de Souza - 

OAB: 18.772 MT, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:8208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JUSTINO INÁCIO 

THOMAS.

Às fls. 31 o executado informou o pagamento, bem como apresentou 

comprovante de depósito judicial do valor objeto da presente execução .

Por sua vez, o exequente manifestou-se às fls. 38, informando os dados 

bancários para expedição de alvará.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação com a realização do 

depósito conforme comprovante juntado às fls. 32, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados nos autos, se houver.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Sentença

Sentença 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 SENTENÇA Processo: 

1000697-70.2019.8.11.0029. INTERESSADO: HELIDA PAULA BRESSAN, 

MICHEL LUIS FASOLO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Assiste razão à embargante/requerida, 

de fato a deserção aplicou-se tão somente em relação à requerente a qual 

não juntou o preparo recursal. Contudo, a embargante comprovou o 

recolhimento de custas, razão que seu recurso deve ser remetido à E. 

Turma Recursal, razão que CONHEÇO dos embargos e os ACOLHO em 

sua integralidade, fazendo constar o seguinte despacho: “Vistos, etc. 

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável à parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do 

FONAJE). Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10(dez) dias corridos. Apresentadas as contrarrazões ou 

decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma 

Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. CUMPRA-SE” 

CANARANA, 5 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000472-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLODOALDO BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLODOALDO BARRETO JUNIOR (REQUERIDO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000472-02.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOSE CLODOALDO BARRETO 

REQUERIDO: JOSE CLODOALDO BARRETO JUNIOR, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de interdição proposta por José Clodoaldo Barreto em face de José 

Clodoaldo Barreto Júnior. Alega que é genitor do interditando, o qual é 

portador de esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0) e necessita do 

requerente para exercer seus cuidados diários e as atividades pessoais e 

interpessoais. Requereu a interdição do requerido e a sua nomeação 

como curador. A liminar foi deferida. Pericia aportou (ID 19977168), 

concluindo por incapacidade total para gerir os atos da vida civil 

permanentemente. Contestação (ID 15265358), requerendo que sejam 

resguardados os direitos patrimoniais da curatelada. O autor 

manifestou-se no id. 20234408. Manifestação do Ministério Público (ID 

21132797), pela procedência da ação com a decretação da interdição e 

nomeação da requerente como curador do interditando. É o relato. Decido. 

Pois bem. Como se infere do laudo médico pericial acostado (ID 

19977168), o interditando apresenta esquizofrenia paranoide (F20.0), 

necessitando de acompanhamento 24h por dia, com o seu discernimento 

reduzido, sendo incapaz totalmente para administrar os seus bens e os 

atos de sua vida. Ainda, segundo relatório médico do perito, o requerido 

apresenta incapacidade permanente e de tal ordem que o impede praticar 

atividade que lhe garanta sua subsistência. DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido e, por conseguinte, DECRETO a INTERDIÇÃO de José Clodoaldo 

Barreto Júnior declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, o que faço com base no artigo 4°, inciso III do Código Civil, com 

redação dada pela Lei n° 13.146/2015. Nomeio-lhe como curador definitivo, 

seu genitor José Clodoaldo Barreto, com fulcro no artigo 1.775, § 1º do 

Código Civil e art. 755, §1°, do CPC. EXPEÇA-SE o respectivo termo. a) 

DETERMINO a extração de ofício, remetendo-o ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos (art. 15, inciso II da 

CF/88); b) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. c) PUBLIQUE-SE, tanto na 

imprensa local, quanto no órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro 

do intervalo de 10 (dez) dias, na forma dos art. 9.º, inciso III do Código Civil 

de 2002 e art. 755, §3°, do Novo Código de Processo Civil. d) 

PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, pelo período de 6 (seis) meses, na forma do art. 753, 

§3° do NCPC. e) Sem condenação em custas ou honorários de advogado. 

f) Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais 

ser requerido pelas partes, arquivem-se os presentes autos, mediante as 

baixas e anotações necessárias. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. CHAPADA DOS GUIMARÃES, data da assinatura.

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 manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca das devoluções das correspondências que postaram a carta 

de citação dos requeridos João Batista e Torquato constando "não existe 

o nr" e do requerido Ronaldo Messias constando "endereço insuficiente".

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000076-54.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ONESCO COSTA (REQUERIDO)

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA (REQUERIDO)

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000076-54.2020.8.11.0024. REQUERENTE: MACDERMID AGRICULTURAL 

SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. REQUERIDO: 

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA, VICENTE APARECIDO FRANCISCO 

COSTA, ILDA ONESCO COSTA Vistos, etc. I. Oficie-se o juízo deprecante 

para que instrua a carta precatória com os documentos necessários 

(cópia da matrícula do imóvel), no prazo de 30 (trinta) dias. II. Após, 

cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, determinando-se, primeiramente seja feita a 

avaliação por oficial de justiça e, em caso de impossibilidade, será, então, 

oportunamente, nomeado perito. III. Acaso não complementada, devolva-se 

a missiva ao juízo deprecante, independentemente de outra providência. 

IV. Cumprida, proceda-se à sua devolução ao douto Juízo Deprecante, 

com as homenagens de estilo, baixas e anotações necessárias. V. Caso a 

diligência resulte infrutífera, por razões diversas, independentemente de 

novo despacho, providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou 

competente, observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações 

e comunicações necessárias. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 4 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-95.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ROSANA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ELIAS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR ZIMMERMANN (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000125-95.2020.8.11.0024. AUTOR: ELIAS PEREIRA DE SOUZA 

AUTOR(A): ROSANA PEREIRA DE SOUZA, ELIANA PEREIRA DE SOUZA 

REU: MOACYR ZIMMERMANN Vistos, etc. Da análise da inicial e dos 

documentos que a acompanham, verifica-se que a parte autora veiculou 

pedido de concessão de justiça gratuita. Todavia, ao menos com base nos 

parcos elementos que compõem o feito, não é crível que não tenha 

condições de arcar com as custas processuais. Assim sendo, deve ser 

oportunizada à parte requerente a possibilidade de demonstrar a sua 

hipossuficiência. CONCLUSÃO Desta forma, nos termos do art. 99, §2º, do 

Código de Processo Civil, oportunizo à parte autora a comprovação da 

insuficiência de recursos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Decorrido o prazo, tragam os 

autos conclusos. Certifique-se eventual silêncio. Chapada dos 

Guimarães/MT, 4 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000042-79.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDIR ALVES JUNIOR (AUTOR(A))

CRISTIANE FERNANDES SOLDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DIAS DE ALMEIDA OAB - MT21184/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Paulo Resende Cardoso (REU)

 

1000042-79.2020.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, devendo o depósito da diligência ser realizado 

por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000067-92.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PIRES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAMILOTTI ENNES OAB - SP281594 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ronaldo Donizete de Paula (REQUERIDO)

 

1000067-92.2020.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

cópia da decisão que deferiu a gratuidade da justiça, ou, em caso 

negativo, providenciar o pagamento das custas de distribuição, bem como 

depósito da diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante, ficando ciente de 

que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC). 

05/02/2020 ELIANE ROSA CAMPOS RODRIGUES Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002054-03.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUECY BOMDESPACHO DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 49860 Nr: 1811-23.2012.811.0024

 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): Estado de Mato Grosso - SEMA - Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente, IMPERTEC Impermeabilizações e Construções 

LTDA, Município de Chapada dos Guimarães/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 Vistos, etc.

I. Acolho pedido do MP pois noto que a secretaria tentou intimar a 

requerida empresa IMPERTEC por meio de impulsionamento, entretanto foi 

infrutífera. Desse modo, depreco a intimação da empresa IMPERTEC 

impermeabilização e Construções LTDA, para ciência da decisão de fls. 

498, bem como para apresentar nova representação processual e 

finalmente, para comparecer na audiência redesignada.

II. Dessa forma, designo a audiência de instrução para o dia 22 de Julho de 

2020, ás 13h30min.

III. Oficie-se a OAB/MT noticiando o eventual abandono processual 

ocorrido á fls.498 para que apure a possível prática de infração funcional, 

por parte da advogada, a Dra. Mayra Moraes de Lima. Instrua o referido 

ofício com cópia de fls. 486/514.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64806 Nr: 809-47.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Assunção Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O, Nadeska Calmon Freitas - OAB:11548/MT

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos noto que o acusado foi intimado da pronúncia por 

edital, assim como os seus advogados, estes por DJE, tendo aquela 

decisão transitado em julgado, conforme observa-se pelos documentos de 

fls. 248, 263 e 264.

 II. Diante da prisão do réu, deixo de decretar sua revelia, uma vez que no 

caso em tela foi intimado da pronúncia consoante o disposto no artigo 420, 

parágrafo único do CPP, estando, agora, em paradeiro certo.

IV. Na forma do artigo 422 do CPP intimem-se as partes para, no prazo de 

5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência.

V. Na hipótese de inércia da defesa, intime-se o réu, com urgência, para 

apresentar novos advogados ou declarar-se hipossificiente, hipótese em 

que os autos devem ser encaminhados a defensoria.

VI. Mantenho a prisão pelos próprios fundamentos concernentes a 

aplicação da lei penal e pelo descumprimento de medidas cautelares, pois 

se o réu já foragiu anteriormente do distrito da culpa, nada impede de o 

fazer novamente. Vale dizer que ele foi solto anteriormente e descumpriu 

as cautelares antes fixadas, de modo que novas cautelares, no caso em 

tela, não serão efetivas.

VII. Cumpra-se com urgência, oficiando-se o sistema penitenciário local 

para recambiar o réu para esta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32630 Nr: 1987-07.2009.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanandrea Lorena de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto A. de Lamônica 

Freire - OAB:6000

 Nos termos da decisão de fls. 528, impulsiono o feito à publicação de 

matéria à imprensa, com a finalidade de intimar o exequente para que se 

manifeste no prazo de 15 dias, uma vez que já foram adotadas as 

providencias para inscrição do devedor no cadastro de pessoar 

inadimplentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40492 Nr: 2964-28.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Capistrano Pereira
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 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 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 legal, 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, de fl. 46vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78436 Nr: 531-75.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2.º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Chapada dos Guimarães

 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: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5.925/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da informação via INFOJUD juntada à ref. 42 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87206 Nr: 4308-68.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdCdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSPDS

 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 vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, acerca da resposta via 

INFOJUD, juntada à ref. 34.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99277 Nr: 5431-67.2017.811.0024

 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: Franksnélio Nascimento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE BEZERRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karolaine Figueiredo de 

Freitas - OAB:MT5668-E, Juan Daniel Peron - OAB:7635/MT

 Vistos.

 I. Considerando a petição retro do autor, homologo a desistência do 

depoimento pessoal da requerida, bem como encerro a instrução, devendo 

as partes serem intimadas para apresentarem alegações finais, no prazo 

comum de 10 dias, vindo-me após conclusos para sentença.

II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002090-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002090-45.2019.8.11.0024. REQUERENTE: LUCIMEIRE ANICESIO 

REZENDE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Os autos vieram conclusos após a juntada pela 

parte autora de alguns documentos a demonstrar sua hipossuficiência, 

conforme determinação anterior. Contudo, conquanto tenha sido 

apresentado os documentos de fls. 38/45, não comprovam que não tenha 

ele condições de pagar o valor referente às custas processuais, já que o 

imóvel em questão, localizado nesta comarca é utilizado tão somente para 

veraneio. Dessa maneira, os elementos constantes neste momento 

processual indicam que possui ela condições de recolher os valores 

referentes às custas processuais, sem que isso lhe cause prejuízo à 

sobrevivência e/ou de sua família. CONCLUSÃO. I. Diante do exposto, 

indefiro o benefício da justiça gratuita. II. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, por intermédio do advogado constituído, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste ao feito comprovante de recolhimento das custas e 

taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do Código 

de Processo Civil). Oportunidade em que deverá apresentar também a 

resposta administrativa da plataforma consumidor.gov. III. Certifique-se 

eventual silêncio. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 4 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000043-64.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIN GONZAGA DE OLIVEIRA JÚNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000043-64.2020.8.11.0024. EXEQUENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JOAQUIN GONZAGA DE 

OLIVEIRA JÚNIOR Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de JOAQUIM GOZAGA DE OLIVEIRA JÚNIOR, 

objetivando, em síntese o recebimento de valores referentes a honorários 

advocatícios. Todavia, ocorre que o presente pedido foi apresentado 

enquanto ação autônoma, sendo certo que, em casos como que tais, o 

pedido de cumprimento de sentença deverá ser formulado nos próprios 

autos da ação sentenciada, conforme estabelece o art. 516, II, do Código 

de Processo Civil, bem como prevê o art. 24, § 1° da Lei n° 8.906/1994. 

Logo, é evidente não haver o denominado interesse-adequação. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, indefiro o pedido de cumprimento de 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 

513, ‘caput’; 771, parágrafo único, e 330, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários. Em caso de interposição de apelação, 

observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do Código de Processo 

Civil, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso independentemente de novo despacho. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpridas todas as providências acima, 

arquivem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 4 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000246-60.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA MARIA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DESPACHO 1 – ACOLHE-SE os 

argumentos trazidos pela parte autora quanto à impertinência do ato 

conciliatório, razão pela qual determina-se o cancelamento da audiência 

anteriormente agendada, sem qualquer ônus para as partes. 2 - INTIME-SE 

o ente requerido para apresentar sua resposta no prazo legal. 3 - Em 

seguida, com ou sem resposta no processo, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, inclusive 

especificando eventuais provas que pretenda produzir, sob pena de 

indeferimento. 4 – Em seguida, volte o processo CONCLUSO para 

saneamento, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão. 5 – 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 05 de fevereiro de 2020. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62430 Nr: 2245-75.2013.811.0024

 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: Lucia Batista Marques

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Curvo Garcia - 

OAB:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70896 Nr: 695-74.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Alarico Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestarem nos autos tendo em vista o retorno 

da 2.ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 2137 Nr: 658-72.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samira da Silva Khalaf, José Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, LEANDRO DE SOUZA BONFIM - OAB:19247/O

 DECISÃO

1 – De início, diante da manifestação de fl. 282, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, informar se desiste da penhora do 

veículo indicado à fl. 280, valendo o silêncio como desinteresse na 

constrição do aludido bem.

2 – Depois, DEFERE-SE a realização de buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 

propriedade da parte executada.

3 – Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.

4 – Após, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

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

pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 29 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2557 Nr: 157-84.2001.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nóia de Oliveira, Marilia Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Pereira Fernandes, Rosenil Dias Lessa, 

Manoel Bom Despacho, Cassiano Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Sarraf Neves - 

OAB:OAB/MT n° 8577, Rubens Pereira de Souza - OAB:686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado dos exequentes pela 

imprensa, para no prazo de 15 dias manifestar quanto a petição da parte 

executada de f. 440/441.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 2715 Nr: 296-36.2001.811.0024

 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: Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mendes, Teófilo Amorim Arruda, 

Everaldo Ferreira Gomes, Ezequiel Inocêncio Barbosa, Alceu Vilela Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Passadore - OAB:3.008 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Antônio Ribeiro - 

OAB:1422

 DESPACHO

1 – MANTENHAM-SE os autos suspensos, como já determinado nos autos.

2 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 36280 Nr: 1877-71.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmira Gandencio Sampaio, Andre Gonçalves Melado

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:MT0014305O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - Ante o exposto, ACOLHE-SE a impugnação à execução para o fim de 

reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 3.914,68 (três mil 

novecentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos), e homologar o 

valor apresentado pelo impugnante como devido, de R$ 230,57.2 - Com 

fundamento no princípio da causalidade, aliado à aplicação do art. 98, §2º 

do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o impugnado ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios 

correspondentes a 10 % sobre o valor do excesso da execução, ora 

reconhecido, nos termos do art. 84, §2º e §3º do CPC. 3 - Certificada a 

preclusão, EXPEÇA-SE o competente precatório, conforme solicitado, 

encaminhando ofício necessário.4 - Com a resposta do ofício e, sendo 

confirmado que os valores referentes ao precatório estão 

disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos referidos 

valores.5 – Preclusas as vias recursais, CONCLUSOS os autos para as 

deliberações necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do 

feito.6 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Chapada dos Guimarães/MT, 04 de 

fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 38182 Nr: 3007-77.2002.811.0024

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mendes, Teófilo Amorim Arruda, 

Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A., Everaldo Ferreira Gomes, 

Ezequiel Inocêncio Barbosa, Alceu Vilela Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Borges Santos - 

OAB:12558, Hélio Passadore - OAB:3.008 - A, JOSÉ FRANCISCO 

NUNES - OAB:3352, Osvaldo Antônio Ribeiro - OAB:1422

 DECISÃOo exame “in statu assertionis” é realizado até o momento em que 

se inicia a produção de provas. Iniciado esse momento, fala-se em mérito 

da causa e o julgamento não pode mais ser de carência de ação, mas sim 

de procedência ou improcedência do pedido. Nesse prisma, para que 

alguém tenha legitimidade para a causa basta que tal decorra da narrativa 

da exordial e a questão acerca do evento narrado passa a ser mérito. No 

vertente caso, a verificação da propriedade da área, os seus limites e 

demarcações à época da discussão possessória são questões de mérito, 

que serão verificadas após a instrução probatória, em conjunto com as 

provas já produzidas nos autos.Logo, INDEFEREM-SE as preliminares em 

questão.Não havendo outras preliminares ou 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 com base na petição inicial e na contestação. 

Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: (A)Se a 

área ocupada pelos opostos encontra-se inserida na área maior 

pertencente ao Estado de Mato Grosso. (B)Na hipótese de coincidência de 

áreas, o marco inicial da aquisição da propriedade pelo Estado de Mato 

Grosso.(C)De quem é a posse efetiva da área em questão.Diante dos 

pontos controvertidos fixados, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

as provas que efetivamente desejam produzir, justificando expressamente 

suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio 

probatório no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.Após 

o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 

2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38605 Nr: 1055-48.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pizzati Mesquita Lopes Guedes Ltda, Jakelyne 

Roberta Lopes Guedes, Marta Cassiano Pizatti Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento n° 

56/2007-CGJ/TJMT, intimo Vossa Senhoria, ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS, na qualidade de advogada, para que devolva os 

autos do presente processo a este Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de busca e apreensão, além de lhe serem aplicadas as 

sanções legais pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50856 Nr: 2081-47.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Jesus Gomes

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos, para que a parte 

autora/exequente, manifeste-se a respeito dos ofícios juntados as 

fls.135/136, requerendo o que entender de direito, no prazo legal, dando 

regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66365 Nr: 2060-03.2014.811.0024

 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: Aderson Ataides da Costa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198

 Certifico que, o Recurso de Apelação Adesivo foi apresentado dentro do 

prazo legal, impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações 

legais, intimando o advogado do requerido, pela imprensa, para no prazo 

de 15 dias apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação Adesivo, 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001090-10.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO PINTO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 308 de 732



ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002408-28.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ROCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

ANTONIA MIRANDA DA SILVA OAB - 697.117.471-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000906-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO MESSIAS VIEIRA VASCO (TESTEMUNHA)

OMAR RODRIGUES DIAS (TESTEMUNHA)

LUIZ ALFONSO RICHTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 
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competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-52.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HERMINIO ALVES PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000209-33.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR LENZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 
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competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001198-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002695-88.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 
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competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001153-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEMES DE CASTRO (TESTEMUNHA)

ERONILDES QUIXABEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

JOAO FERREIRA DE BRITO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001235-03.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO CORREA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 
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como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002697-58.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PINTO DA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000780-38.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA DIAS LESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

TEODORO PEREIRA (TESTEMUNHA)

GONÇALO DA GUIA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 
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constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002755-61.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE PAULA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000946-70.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DOS SANTOS PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 
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constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000975-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARINA FERNANDES PRINS (TESTEMUNHA)

SUZANA GOMES PETROVITES (REQUERENTE)

ODILON JACI MENEZES DO ESPIRITO SANTO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-55.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO CARMO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 
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5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000871-31.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO NASCIMENTO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GERALDO MIRANDA DE PINHO (TESTEMUNHA)

LINA MAURÍCIA DE LIMA (TESTEMUNHA)

CECILIA MARIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000934-56.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 
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ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000579-46.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LECINDO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Outros Interessados:

ANA MOREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

FRANCISCO AGUENALDO DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARICELMA MOREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002114-73.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Trata-se de ação previdenciária 

em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos processuais, 

houve a conclusão do feito para análise da manutenção da competência 

deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de relevo 

anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 13.876, a 

qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, inciso III da 

Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 

30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

“Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

p r o c e s s a d a s  e  j u l g a d a s  n a  J u s t i ç a  E s t a d u a l : 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 
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quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001988-23.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Trata-se de ação previdenciária 

em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos processuais, 

houve a conclusão do feito para análise da manutenção da competência 

deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de relevo 

anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 13.876, a 

qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, inciso III da 

Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 

30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

“Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

p r o c e s s a d a s  e  j u l g a d a s  n a  J u s t i ç a  E s t a d u a l : 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001923-28.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TASCIO JOSE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Trata-se de ação previdenciária 

em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos processuais, 

houve a conclusão do feito para análise da manutenção da competência 

deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de relevo 

anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 13.876, a 

qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, inciso III da 

Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 

30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

“Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

p r o c e s s a d a s  e  j u l g a d a s  n a  J u s t i ç a  E s t a d u a l : 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 
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e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001091-92.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DE MORAES ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Trata-se de ação previdenciária 

em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos processuais, 

houve a conclusão do feito para análise da manutenção da competência 

deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de relevo 

anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 13.876, a 

qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, inciso III da 

Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 

30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

“Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

p r o c e s s a d a s  e  j u l g a d a s  n a  J u s t i ç a  E s t a d u a l : 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000744-59.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA TAVARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Trata-se de ação previdenciária 

em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos processuais, 

houve a conclusão do feito para análise da manutenção da competência 

deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de relevo 

anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 13.876, a 

qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, inciso III da 

Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 

30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

“Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

processadas e julgadas na Justiça Estadual: 
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........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001190-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BUENO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO ALVES OAB - MT6783/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Trata-se de ação previdenciária 

em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos processuais, 

houve a conclusão do feito para análise da manutenção da competência 

deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de relevo 

anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 13.876, a 

qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, inciso III da 

Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 

30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

“Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001677-32.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE REIS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Trata-se de ação previdenciária 

em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos processuais, 

houve a conclusão do feito para análise da manutenção da competência 

deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de relevo 

anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 13.876, a 

qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, inciso III da 

Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 

30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

“Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 320 de 732



........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001162-31.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Trata-se de ação previdenciária 

em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos processuais, 

houve a conclusão do feito para análise da manutenção da competência 

deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de relevo 

anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 13.876, a 

qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, inciso III da 

Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 

30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

“Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002733-03.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 
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........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001092-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO LUIZ NICOLOTTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANGELO MOTA DA CUNHA (TESTEMUNHA)

GILBERTO DA SILVA CARGNE LUTTI (TESTEMUNHA)

GERALDO VICENTE DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

PAULA MONTEIRO LANZARIN OAB - MT26320/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária em trâmite nesta Comarca onde, realizados alguns atos 

processuais, houve a conclusão do feito para análise da manutenção da 

competência deste juízo para processamento da demanda. De proêmio, de 

relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 houve a edição da Lei n. 

13.876, a qual, dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, 

inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, 

poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), abre-se campo para a 

reavaliação sobre a competência desta unidade judiciária, porquanto, 

como já asseverado, atua apenas nos limites da delegação legal 

expressa, doravante derrogada. Partindo dessas premissas, tem-se que a 

partir da entrada em vigor da Lei n. 13.879/2019 este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. A despeito das considerações acima, as quais 

externam a convicção deste julgador quanto à sua absoluta incompetência 

para o processamento de processos em face da autarquia previdenciária 

federal, fato é que em respeito à decisão proferida pelo STJ no âmbito do 

Conflito de Competência n. 170.051 – RS, relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, onde foi firmada tese controvertida como os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado), a manutenção dos 

processos perante esta unidade é medida que se impõe. No processo 

referido, foi determinada a suspensão de qualquer ato destinado à 

redistribuição de processos para a Justiça Federal, bem como a 

manutenção do trâmite regular dos feitos previdenciários 

independentemente do julgamento do incidente de conflito de competência. 

1 – Forte nas razões antes expostas, este Juízo DETERMINA a regular 

tramitação dos processos, restituindo-os à Secretaria da Vara para os 

cumprimentos dos atos para impulsionamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-27.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MONTEIRO CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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, 5 de fevereiro de 2020. Edgar José de 
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Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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, 5 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-21.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MOREIRA BURTET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ANDRESSA MOREIRA BURTET ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-36.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO MOREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JUSCELINO MOREIRA CARVALHO 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 323 de 732



complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-51.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELOY RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES HELOY RODRIGUES ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-66.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PINTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES OSMAR PINTO DA COSTA ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 
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forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-81.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SOLANGE NEVES ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-96.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE CAROLINE ALVES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ISABELLE CAROLINE ALVES DE MORAIS 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 
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plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-14.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ROSIANE VIEIRA DE ARAUJO ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-29.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ROSINEIA VIEIRA DE ARAUJO ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-44.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VEREDIANA CRISTINA CAMPOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES VEREDIANA CRISTINA CAMPOS PINTO 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-59.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JOSE VICENTE FILHO ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-74.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALINOR SOARES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ALINOR SOARES ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-89.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SILVIO JOSE RODRIGUES ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-07.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI BLOSFELD JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ERNANI BLOSFELD JUNIOR ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-22.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES RAFAEL PEREIRA DE SOUZA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-52.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HOTAVIO DA SILVA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES HOTAVIO DA SILVA MOREIRA TELEFÔNICA 
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BRASIL S.A. Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-97.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA IOMARA AMORIM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES CAMILA IOMARA AMORIM DA SILVA 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale a reprodução da 

decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 

0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de Outubro de 

2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO PARA 

CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE ESTÍMULO AO USO DOS 

MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. ACESSO A 

JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido formulado na inicial está 

albergado na plataforma para busca de uma solução extrajudicial 

satisfativa, entende-se escorreita a decisão agravada, na medida em que 

se apresenta imprescindível a utilização de formas alternativas para a 

solução dos conflitos, a fim de garantir maior eficiência a Máquina Estatal, 

oportunizando o uso de meios que antecedem à judicialização. 2. 

Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos Mecanismos Virtuais 

de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à disposição da 

sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos que 

massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-15.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA IOMARA AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES CAMILA IOMARA AMORIM DA SILVA 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Após o precedente 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas ações 

previdenciárias o prévio requerimento administrativo para qualificação do 

interesse processual. Partindo de tal premissa, interpretação diversa não 

pode ser dada às relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à 

regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é 
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dever do estado-juiz promover “sempre que possível, a solução 

consensual do conflito”, evitando-se, assim, a judicialização 

desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e menos 

oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o advento da 

plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal 

visando promover a interlocução entre consumidores e empresas para 

solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, o consumidor 

pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, estabelecer 

contato com a empresa cadastrada visando solucionar o impasse. 

Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, nas 

ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

4 de fevereiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-42.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS OAB - 039.843.161-27 (REPRESENTANTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000135-42.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-27.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD APARECIDO NASCIMENTO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000136-27.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:RONALD 

APARECIDO NASCIMENTO SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA 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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

19/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000695-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR OVIDIO DE MIRANDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo de 10 dias, manifestar nos autos 

requerendo o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos da Turma 

Recursal. Chapada dos Guimarães-MT, 05 de janeiro de 2020. Edgar José 

de Oliveira -Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBILLY CRISTINA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo de 10 dias, manifestar nos autos 

requerendo o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos da Turma 

Recursal. Chapada dos Guimarães-MT, 05 de janeiro de 2020. Edgar José 

de Oliveira -Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-12.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIANE DE PINHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000137-12.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:GREICIANE DE 

PINHO ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES 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: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1001667-85.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte 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, 5 de fevereiro 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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da petição ID 28867636 e seguintes, informando valores 

depositados na conta judicial 2500110926453, requerendo o que de 

direito. Chapada dos Guimarães-MT, 05 de fevereiro de 2020. Edgar José 

de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-03.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes, do cancelamento da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 20/02/2020. Chapada dos Guimarães-MT, 5 de 

fevereiro de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002685-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILIO ATAIDE NETO (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 19/03/2020 Hora: 14:45 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 5 de fevereiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-49.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000141-49.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:DOUGLAS SILVA 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002250-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002250-52.2018.8.11.0009. AUTOR(A): AMELIA 

DIAS DE SOUZA REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos. 

Considerando que nada aduziu a respeito em sua peça contestatória (id. 

26118561), e em observância ao art. 9º, caput, do CPC, INTIME-SE a parte 

requerida para que, no prazo de cinco (5) dias, apresente justificativa 

plausível (e devidamente comprovada) quanto à sua ausência na 

audiência conciliatória inicial (id. 22007887), sob pena de aplicação de 

multa por ato atentatório a dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do CPC). No 

mais, CERTIFIQUE-SE a Serventia quanto à tempestividade da contestação 

de id. 26118561. Se tempestiva, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de quinze (15) dias. Se intempestiva, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de cinco (5) dias, se manifeste nos autos, pugnando 

pelo que entender de direito. 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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000869-77.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO EURIPEDES PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000869-77.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: 

AUGUSTO EURIPEDES PERES EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Em que pese a irresignação do autor (id. 

22958332), conforme o Código de Processo Civil em vigor (art. 1.010, § 

3º), ao Juízo de primeiro grau não é dado fazer juízo de admissibilidade em 

recurso de apelação, daí porque inclusive a análise de tempestividade do 

recurso fica a cargo do Tribunal ad quem verificar. Desta feita, INTIME-SE 
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a parte autora para, querendo, no prazo de quinze (15) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação do autor – o que deverá ser, neste último 

caso, certificado –, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região para as providências de mister. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87288 Nr: 715-47.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.B. BETORELLO & CIA LTDA-ME, CLEBER BATISTA 

BETORELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACQ DISTRIBUIDORA DE PERFUMES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB: MT - 16.582-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, 

levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC).

 Mas, caso beneficiária da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 40579 Nr: 2245-67.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO SOARES DOS SANTOS, 

SALVADORA ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LEAL SZCZDPANSKI 

JUNIOR - OAB:MT 10.809 - A, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Gervásio Fernandes Cunha Filho 

- OAB:SP/124.217, LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido retro da parte exequente.

É que da análise dos autos vê-se que a execução está paralisada há mais 

de 01 (um) ano por inércia da parte credora ou pela não localização da 

parte devedora e de bens passíveis de constrição.

Assim, intime-se a parte exequente para dar providência efetiva à 

execução no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

nos termos dos arts. 580 e 581, ambos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, não sendo suficiente 

para este fim o mero pedido de vista, novo requerimento de suspensão, 

reiteração de pedido de bloqueio anteriormente deferido e infrutífero e 

outras hipóteses semelhantes e meramente procrastinatórias.

Ressalta-se que eventual extinção não trará prejuízo à parte exequente, 

eis que será expedida certidão de crédito em seu favor sem cobrança de 

custas para sua expedição, a possibilitar a retomada da execução quando 

encontrado bens em nome do devedor passíveis de constrição, nos 

termos dos arts. 583, 584 e 587, todos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime(m)-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54339 Nr: 1776-79.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DA SILVA

 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:

 Vistos.

Ante as informações prestadas (fl. 194), intime-se o advogado da parte 

autora/exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste a 

certidão de óbito da parte autora ADEMIR DA SILVA.

Após a juntada de certidão de óbito da parte autora/exequente, desde já, 

SUSPENDO o presente feito por 30 (trinta) dias, nos termos no art. 313, 

inciso I, c.c. o art. 689, ambos do NCPC.

Considerando que os herdeiros da parte autora/exequente ainda não 

foram habilitados e nem manifestaram interesse na sucessão processual, 

intime-a para que, no prazo de 02 (dois) meses, promova a citação do 

respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros para que manifestem interesse na sucessão processual e 

promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito. (art. 313, § 2º, inciso II, do 

NCPC).

Decorrido o prazo, certifique-se.

Não sobrevindo manifestação, dê-se vista à parte requerida/executada 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 97389 Nr: 377-05.2016.811.0009

 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: EDNALDO SOARES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de concessão de benefício assistencial de prestação 

continuada c.c. pedido de tutela de urgência proposta por EDNALDO 

SOARES DE ARAUJO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Afirma a parte autora ser portadora de traumatismo do nervo mediano ao 

nível do punho da mão (CID 10-S64.1) e de sequelas de traumatismo de 

nervo de membro superior (CID 10-T92.4), razão pela qual pleiteou o 

benefício administrativamente, o qual não foi analisado pela autarquia até o 

tempo do protocolo da ação.

O feito foi recebido e concedeu-se a gratuidade da justiça. Contudo, o 

pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 33/34).

A perícia foi realizada, onde se concluiu pela deficiência parcial e 

permanente para a vida independente (fls. 58/64), salientando a 

capacidade de reinserção no mercado de trabalho, através do programa 

de reabilitação profissional do INSS (quesito nº 12, fl. 63).

O parecer técnico do estudo socioeconômico (fl. 67) constatou que o 

núcleo familiar da parte autora, composto conjuntamente com seu irmão 

Reginaldo Soares de Araújo, perfaz a renda de R$ 500,00 reais, não 

possuindo seu irmão renda fixa. Asseverou ainda que a parte autora vive 
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em situação vulnerável, recebendo também auxílio de familiares.

Devidamente citada, a autarquia ré arguiu ausência de interesse de agir, 

em sede preliminar, alegando que a razão do indeferimento do benefício foi 

o não comparecimento da parte autora à perícia médica (fls. 68/72).

Em impugnação à contestação em que a parte autora requereu a 

procedência dos pedidos iniciais (78/81).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido, ressaltando que a presença do indeferimento de fl. 75 é o 

suficiente para a configuração do interesse de agir (fls. 82/83).

É O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar suscitada pela parte requerida há de ser acolhida.

Não obstante a manifestação do parquet no sentido de que a decisão 

denegatória administrativa está situada nos autos, especificamente no 

extrato de fl. 75, verifica-se que o indeferimento se deu em razão do não 

comparecimento para a realização de exame médico pericial.

É cediço que a pretensão resistida somente se configura com a 

contestação de mérito ou após negativa da parte ré em conceder o 

benefício almejado administrativamente.

Desta forma, não se configurou a pretensão resistida, essencial à 

propositura da ação judicial, pois a razão do indeferimento é derivada de 

ação da própria parte autora.

 No respeitante, dispõe o item “c”, do Tema 350 do Supremo Tribunal 

Federal:

“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento 

do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas;

 (...)

(c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão 

sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o 

autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de 

extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a 

postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca 

do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou 

não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao 

próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado 

o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. (...) (RE 631240, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).”.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil c.c RE 

631.240/MG, julgado pelo Plenário do STF em sede de repercussão geral.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Mas, em se tratando de parte beneficiária da gratuidade da 

justiça, a exigibilidade de tais valores fica suspensa durante o lapso de 05 

(cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, no teor do art. 98, §3, do CPC.

Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de remeter 

os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 496, inciso 

I, do Código de Processo Civil).

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49346 Nr: 72-65.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 FINALIDADE: Intimação do Advogado (a) (s) da parte requerente, a fim de 

que no prazo de 15 (quinze) dias, retire na 1ª Secretaria, a Carta 

Precatória de penhora e avaliação expedida nos autos, providenciando 

sua distribuição no Juízo Deprecado, comprovando em seguida tal 

distribuição, ou caso prefira, apresente comprovante de recolhimento de 

preparo, para que a mesma seja enviada diretamente por este Juízo ao 

Juízo Deprecado. INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado 

- através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso Endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/emissao), comprovando nos autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86419 Nr: 3834-50.2013.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL NORTE TRANSPORTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REAL NORTE TRANSPORTES S.A, CNPJ: 

05791568002305. 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.I - RELATÓRIOTrata-se de ação de execução de título 

judicial ou extrajudicial proposta pela parte exequente para satisfação dos 

créditos que possui com a parte devedora.Devidamente intimada para dar 

o efetivo prosseguimento ao feito, a parte exequente manteve-se inerte 

e/ou requereu novo pedido de vista dos autos e/ou suspensão do feito 

e/ou pesquisa de bens porventura existentes em nome da parte 

executada.ll - FUNDAMENTAÇÃOMalgrado os valiosos argumentos da 

parte exequente, não há como se acolher o pedido.A demanda está 

paralisada há mais de 01 (um) ano em razão da inércia da parte credora 

e/ou pela não localização da parte devedora e/ou de bens passíveis de 

constrição, razão pela qual a parte exequente foi intimada para dar 

providência efetiva à execução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Portanto, é de se extinguir a execução, pois que a parte exequente, 

devidamente intimada, não cumpriu a determinação no prazo assinalado, 

nos termos dos arts. 580 e 581, ambos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC:“Art. 580. Paralisada a 

execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 01 (um) ano em 

razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens 

passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção.”“Art. 581. Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e 

fará os autos conclusos para que o magistrado prolate a sentença de 

extinção.”É que o feito não pode se perpetuar sem o cumprimento de 

providências efetivas para seu deslinde, pois que, a par de não satisfazer 

o credor, a situação contribui para a morosidade do Poder Judiciário.De 

toda sorte, a extinção do processo não acarretará qualquer prejuízo à 

parte exequente, uma vez que será expedida certidão de crédito em seu 

favor sem cobrança de custas, a possibilitar a retomada da execução 

quando encontrado bens em nome do devedor passíveis de constrição, 

nos termos dos arts. 583, 584 e 587, todos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.Assim, localizado os 

respectivos bens e requerida a retomada da execução, deverá o credor 

instruir sua petição com a certidão de crédito expedida e outros 

documentos de que disponha independentemente de novo recolhimento de 

custas.IV - DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do NCPC c.c. os 

arts. 580 e 581, ambos da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISCONDENO 

a parte executada ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, 

levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC), salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 
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Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Com o trânsito em julgado, depois de 

calculado e a anotado as custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, expeça-se certidão de crédito em favor da parte exequente, 

nos termos do art. 583 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, com o 

andamento processual 603, observando-se em tudo a novel 

CNGC.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, Irene Celiane Luque, 

digitei.

Colíder, 30 de janeiro de 2020

Eriton Andrade da Silva Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91347 Nr: 201-60.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CESAR SERRILHO, ELISABETH MARDEGAN 

SERRILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para todos os efeitos de direito, que cumprindo o art. 38 da 

Ordem de Serviço nº 01/2019/PRIMEIRA VARA disponibilizada em 

26/3/2019 Diário da Justiça Eletrônico-MT - Ed. nº 10461 Páginas 496-499, 

e artigo 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como, os artigos 482 

inciso VI e § 7º, artigo 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar o presente feito para intimar a parte autora, por seu(ua)(s) 

advogado(a)(s), ou procurador(a), a manifestar-se, caso queira, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Advertido de que, em nada sendo requerido, os autos 

serão remetidos ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44138 Nr: 1023-30.2007.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTÔNIO CAIS - OAB:SP 97584, Tathiane 

Lemos Ibanez Barbosa - OAB:5634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerido no último petitório.

Expeça-se ofício à Receita Federal para que disponibilize acesso às 

cópias das últimas três declarações de imposto de renda das partes 

executadas, desde que sejam realizadas por meio eletrônico via INFOJUD.

Na eventualidade de êxito da pesquisa realizada via INFOJUD, anote-se o 

segredo de justiça pelo qual deverá tramitar o feito, a envolver dados 

protegidos pelo direito constitucional à intimidade (art. 189, inciso III, do 

NCPC), tudo em respeito ao sigilo fiscal, na determinação do art. 477 da 

CNGC.

Cumprida tal determinação, intime-se a parte exequente para que requeira 

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

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86177 Nr: 3584-17.2013.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDIR DONASSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o pleito de cumprimento de sentença versa 

especificamente sobre a execução dos honorários sucumbênciais 

postulados pelo(a) próprio(a) causídico(a), atuante nesta Comarca de 

Colíder, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para o cálculo das 

custas e taxas judiciais pendentes nesta fase processual.

Após juntado o demonstrativo do débito, intime-se o(a) nobre causídico(a) 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das 

custas e despesas processuais, bem como requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 108558 Nr: 3545-78.2017.811.0009

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SILVA & TADIOTTO LTDA-ME, SERGIO 

RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora pretende seu processamento sob 

o benefício da gratuidade da justiça.

Determinada a comprovação da hipossuficiência, a parte autora deixou de 

apresentar documentos.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Com o devido respeito, a pretensão dos benefícios da gratuidade da 

justiça não há como ser acolhida.

Malgrado a parte autora tenha alegado que não dispõe de condições 

financeiras para arcar com as custas processuais, sequer acostou 

documentos a comprovar a hipossuficiência financeira.

Para comprovar a alegada situação, deveria a parte autora ter colacionado 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se demonstrar, com segurança, a margem real 

de seus rendimentos, além de eventuais despesas que eventualmente 

impactem a economia familiar.

Ressalta-se que a renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos é utilizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 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 
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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”.

A par disso, constituiu advogado(a) particular para o ingresso da 

demanda.

É que 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).

Sem a comprovação, aparentemente, possível o recolhimento da taxa 

judiciária, das custas e despesas judiciais sem prejuízo de seu sustento 

ou de sua família.

É que o instituto da gratuidade processual, na acepção jurídica da 

expressão, constitui benefício que deve ser deferido apenas aos 

efetivamente necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso LXXIV, 

da CRFB/88, que garante a todos que comprovarem a hipossuficiência de 

recursos a assistência jurídica e gratuita de modo a possibilitar o acesso à 

justiça.

Daí que a benesse invocada deve ser interpretada conforme a Carta 

Política de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar tributos, 

dever este que possibilita ao Estado a consecução de suas finalidades, 

objetivos e diretrizes, do que não se pode dispor.

III - DISPOSITIVO

 Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter a parte 

autora comprovado a hipossuficiência financeira, nos termos dos arts. 99, 

§ 2º, do NCPC e 456 da CNGC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias, em observância ao art. 456 da CNGC, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, a prejudicialidade de 

todos os demais atos praticados, nos termos do art. 321 e art. 290, ambos 

do NCPC c.c. o art. 456, § 1º, da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3188 Nr: 101-72.1996.811.0009

 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 MACHADO SOBRINHO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:14371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, Poliana Galadinovic de 

Oliveira - OAB:OAB/18794, THAIZZE DE OLIVEIRA LANGARO - 

OAB:14756, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI SOARES BORGES - 

OAB:MT-4540

 Vistos.

Ante as informações prestadas às fls. 231/232, intime-se o advogado da 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste a certidão de 

óbito de JOSÉ MACHADO SOBRINHO.

Após, considerando que os herdeiros da parte autora já manifestaram 

interesse na sucessão processual e requereram a respectiva habilitação 

(fls. 231/232), CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se pronunciar nos autos, nos termos dos arts. 183 c.c 690, ambos do 

NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90874 Nr: 3653-15.2014.811.0009

 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: KEILA CRISTINA SILVA E SÁ, LHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAHIRO ONO, MAURO SÉRGIO XAVIER 

CARRENHO, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA INÊS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14710-OAB/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Vistos.

 I - RELATÓRIO

Trata-se de petição em que a parte autora argumenta ser hipossuficiente, 

razão pela qual requer a reconsideração da decisão que determinou a 

comprovação da condição de hipossuficiência.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Recebo o petitório como recurso de embargos de declaração, pois que o 

pedido teve como fato gerador erro material emanado deste Juízo, nos 

termos do art. 1.022, inciso III, do NCPC.

Entanto, malgrado a intempestividade do recurso, eis que inobservado o 

prazo contido no art. 1.023 do NCPC, é de se conhecer de ofício os 

embargos de declaração por se tratar de pedido de gratuidade da justiça, 

que pode ser analisado em qualquer momento processual.

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 decisões de menor grau decisório, como 

se vê aqui.

Superada a questão inicial, deixo de intimar a parte contrária para 

manifestação, pois que o eventual acolhimento do recurso, embora 

implique em eventual modificação da decisão embargada, não implicará em 

prejuízo para a parte ré (art. 1.023, § 2º, do NCPC).

No mérito, o pedido da parte embargante merece acolhimento.

Com efeito, é de se ratificar o benefício da gratuidade da justiça 

anteriormente concedida, com base nos documentos acostados, 

consistentes na cópia de CTPS e extratos bancários (fls. 278/272), nos 

termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração e RATIFICO os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99 c.c. o 

art. 1.022 e seguintes, todos do NCPC;

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

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.

De outro lado, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como 

visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze dias):

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência;

b) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 40580 Nr: 2246-52.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO SOARES DOS SANTOS (LOJA 

CENTRAL), URBANO SOARES DOS SANTOS, SALVADORA ROCHA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREEA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação em fase de execução ou cumprimento de sentença 

proposta pela parte exequente para satisfação dos créditos que possui 

com a parte devedora.

Devidamente intimada para dar o efetivo prosseguimento ao feito, a parte 

exequente requereu o arquivamento do feito por ausência de bens 

penhoráveis em nome da parte executada até a localização de bens.

ll - FUNDAMENTAÇÃO

Malgrado os valiosos argumentos da parte exequente, não há como se 

acolher o pedido.

A demanda está paralisada há mais de 01 (um) ano em razão da inércia da 

parte credora e/ou pela não localização da parte devedora e/ou de bens 

passíveis de constrição, razão pela qual a parte exequente foi intimada 

para dar providência efetiva à execução, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas.

 Portanto, embora a parte exequente não tenha sido intimada nos termos 

do arts. 580 e 581, ambos da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, é de se extinguir a execução, pois 

que a parte exequente, devidamente intimada para dar prosseguimento ao 

feito, requereu o arquivamento provisório dos autos:

“Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.”

“Art. 581. Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os 

autos conclusos para que o magistrado prolate a sentença de extinção.”

É que o feito não pode se perpetuar sem o cumprimento de providências 

efetivas para seu deslinde, pois que, a par de não satisfazer o credor, a 

situação contribui para a morosidade do Poder Judiciário.

De toda sorte, a extinção do processo não acarretará qualquer prejuízo à 

parte exequente, uma vez que será expedida certidão de crédito em seu 

favor sem cobrança de custas, a possibilitar a retomada da execução 

quando encontrado bens em nome do devedor passíveis de constrição, 

nos termos dos arts. 583, 584 e 587, todos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.

Assim, localizado os respectivos bens e requerida a retomada da 

execução, deverá o credor instruir sua petição com a certidão de crédito 

expedida e outros documentos de que disponha independentemente de 

novo recolhimento de custas.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IV, do NCPC c.c. os arts. 580 e 581, ambos da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO a parte executada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC), salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Com o trânsito em julgado, depois de calculado e a anotado as custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, expeça-se certidão de 

crédito em favor da parte exequente, nos termos do art. 583 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 

41/2016, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, com o 

andamento processual 603, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58079 Nr: 2365-37.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE 

ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER, ACÁCIO DE CRISTO SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN APARECIDO CAIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A, Emília Peres Giroldo - 

OAB:MT/9929-A, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:MT17143, 

MARIANA PERES GIROLDO - OAB:MT16891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido retro da parte exequente.

É que da análise dos autos vê-se que a execução está paralisada há mais 

de 01 (um) ano por inércia da parte credora ou pela não localização da 

parte devedora e de bens passíveis de constrição.

Assim, intime-se a parte exequente para dar providência efetiva à 

execução no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

nos termos dos arts. 580 e 581, ambos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, não sendo suficiente 

para este fim o mero pedido de vista, novo requerimento de suspensão, 

reiteração de pedido de bloqueio anteriormente deferido e infrutífero e 

outras hipóteses semelhantes e meramente procrastinatórias.

Ressalta-se que eventual extinção não trará prejuízo à parte exequente, 

eis que será expedida certidão de crédito em seu favor sem cobrança de 

custas para sua expedição, a possibilitar a retomada da execução quando 

encontrado bens em nome do devedor passíveis de constrição, nos 

termos dos arts. 583, 584 e 587, todos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84828 Nr: 280-11.2011.811.0096

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLG, LLG, FLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora mudou-se sem informar nos 

autos seu atual endereço. É dever da parte autora manter o endereço 

atualizado nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, com a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 77, inciso V, 274, 

parágrafo único e 485, III, ambos do NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de postulação defesiva.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83151 Nr: 515-74.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEGANCIA TECIDOS LTDA - ME, WELTON 

MARTINS DE PAULA, ELIZABETE VIEIRA GONZAGA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido retro da parte exequente.

É que da análise dos autos vê-se que a execução está paralisada há mais 

de 01 (um) ano por inércia da parte credora ou pela não localização da 

parte devedora e de bens passíveis de constrição.

Assim, intime-se a parte exequente para dar providência efetiva à 

execução no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

nos termos dos arts. 580 e 581, ambos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, não sendo suficiente 

para este fim o mero pedido de vista, novo requerimento de suspensão, 

reiteração de pedido de bloqueio anteriormente deferido e infrutífero e 

outras hipóteses semelhantes e meramente procrastinatórias.

Ressalta-se que eventual extinção não trará prejuízo à parte exequente, 

eis que será expedida certidão de crédito em seu favor sem cobrança de 

custas para sua expedição, a possibilitar a retomada da execução quando 

encontrado bens em nome do devedor passíveis de constrição, nos 

termos dos arts. 583, 584 e 587, todos da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime(m)-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 96810 Nr: 3723-95.2015.811.0009

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 Vistos.

DEFIRO o pleito retro do ente ministerial.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 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), sob pena de julgamento antecipado do mérito.

Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de maneira 

genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85570 Nr: 2967-57.2013.811.0009

 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: CLEUSANETE MARTINS BORGHEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

 I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por CLEUSANETE MARTINS 

BORGHEZAN, devidamente qualificada e representada nos autos, 

requerendo a condenação da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DPVAT ao pagamento de indenização por invalidez permanente no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mais o reembolso de 

despesas com medicamentos na quantia de R$ 1.653,92 (um mil, 

seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos).

 Aduz, em síntese, ter sofrido acidente de trânsito em 13/08/2013, do qual 

lhe adveio fratura exposta com perda óssea no tornozelo esquerdo.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/29.

Indeferiu-se a tutela antecipada, concedeu-se a gratuidade da justiça à 

parte autora e designou-se a realização de perícia nomeando-se perito 

médico para tanto (fl. 31/34).

O laudo pericial foi realizado e concluiu pela invalidez permanente total 

para todas atividades que necessitem dos membros inferiores e da região 

da coluna (fls. 83/88).

Instadas a se manifestarem acerca do laudo pericial, a parte autora alegou 

que o referido laudo corrobora os fatos articulados na inicial, pugnando 

pela procedência dos pedidos constantes na inicial (fls. 89/90), enquanto 

a parte ré requereu a complementação do laudo (fls. 92 e verso).

Determinou-se a complementação do laudo pericial (fl. 94), que sobreveio 

concluindo pelo grau de incapacidade em 25% e grau de repercussão em 

25%, ocasião em que o médico perito postulou a majoração dos 

honorários periciais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para R$ 700,00 

(setecentos reais - fls. 99/101).

A parte autora discordou do parecer apresentado ante sua incapacidade 

permanente (fl. 100-verso) e a parte requerida manifestou-se pelo 

pagamento parcial da indenização caso configurado o direito da parte 

autora (fls. 102/103).

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1- Do pedido de majoração dos honorários periciais

 Não obstante o valioso trabalho pericial desenvolvido, não há como se 

acolher o pleito do ilustre Sr. Perito.

É que o Juízo já foi benevolente na fixação de seus honorários, fixados 

que foram em R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando o máximo permitido 

pela Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça é de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), o que a impedir o intento.

De outro lado, sem qualquer incidência a Resolução 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal invocada pelo postulante, pois que aplicável somente 

quando o feito é de competência da Justiça Federal, não sendo o caso 

destes autos.

De qualquer sorte, na aludida Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal, observa-se, o limite máximo permitido para os honorários periciais 

é de R$ 200,00 (duzentos reais).

II.2 - Do mérito

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, prescindindo o feito de 

produção de outras provas, passo ao julgamento do mérito, nos termos do 

art. 355, inciso I, do NCPC.

De acordo com boletim de acidente lavrado pela Polícia Militar nº 090/13 

(fls.23/24), ficha de atendimento hospitalar (fls. 25/26) e, principalmente, o 

laudo pericial (fls. 83/88 e 99/101), observa-se que, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 13/08/2013, a parte autora sofreu lesões de 

caráter permanente, consistentes em traumatismo na perna esquerda com 

necessidade de tratamento cirúrgico e sequelas permanentes com 

graduação de 25%.

O cálculo da indenização deve ser feito observando-se o disposto no art. 

3º, inciso II, da Lei 6.194/74, o qual determina que, no caso de invalidez 

permanente, o valor da indenização relativa ao seguro obrigatório será de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais):

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas.”
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Com relação às lesões de um dos membros inferiores, cuja invalidez é 

permanente e total para atividades que necessitem dos membros 

inferiores e da região da coluna, acrescenta o art. 3º, § 1º e incisos, do 

referido diploma legal:

“§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda 

anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.”

Como visto, em respeito à razoabilidade e em juízo equidistante, prevê a lei 

de regência que, em caso de invalidez permanente parcial e incompleta, a 

indenização deverá ser proporcional à redução da capacidade do 

acidentado.

No respeitante, a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Segundo o exame pericial, a parte autora sofreu sequela de fratura 

exposta em região de tornozelo esquerdo com graduação da invalidez 

permanente quantificada em 25% e foi submetida a tratamento cirúrgico 

com sequelas permanentes.

De acordo com a tabela inserida no anexo da Lei 6.194/74, a perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo garante o 

recebimento de 25% do valor total da indenização securitária, 

correspondente a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

No caso da parte autora, todavia, a perda no segmento corporal foi total e 

incompleta.

Logo, a indenização devida a ela corresponde a 25% (vinte e cinco por 

cento) de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), o que 

resulta em R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais).

Do mesmo modo, de acordo com a tabela inserida no anexo da Lei 

6.194/74, a perda completa da mobilidade de um segmento da coluna 

vertebral exceto o sacral garante o recebimento de 25% do valor total da 

indenização securitária, correspondente a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos 

e setenta e cinco reais).

No caso da parte autora, todavia, a perda no segmento corporal foi total e 

incompleta.

Logo, a indenização devida a ela corresponde a 25% (vinte e cinco por 

cento) de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), o que 

resulta em R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais).

Daí que o valor a ser pago a título de indenização pela perda da mobilidade 

do tornozelo e perda da mobilidade da coluna lombar é de R$ 1.686,00 (um 

mil seiscentos e oitenta e seis reais).

De outro lado, as despesas médicas e suplementares estão comprovadas 

pela nota fiscal acostada à fl. 29 no valor de R$ 1.653,92 (um mil 

seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), razão 

pela qual deverá ser reembolsada, nos termos do art. 3º, inciso III, da Lei 

6.194/74.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para o fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento de 

indenização por invalidez permanente no valor de R$ 1.686,00 (um mil 

seiscentos e oitenta e seis reais) e reembolso das despesas médicas e 

suplementares no valor de R$ 1.653,92 (um mil seiscentos e cinquenta e 

três reais e noventa e dois centavos), devendo ser acrescido de correção 

monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso, na forma dos arts. 394 e 

395 do Código Civil c.c. a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça, mais 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

consoante o art. 405 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional e a Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça, e, com 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto 

no art. 487, inciso I, do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico obtido, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

Intime-se o médico perito para, em 5 (cinco) dias, informar dados os 

bancários para levantamento dos honorários periciais depositados pela ré.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85566 Nr: 2963-20.2013.811.0009

 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: ANTONIA VANDERLEIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DOMINGOS VALLE MONTEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Fernandes Bergo - 

OAB:9675

 Vistos.

Considerando que a audiência de conciliação restou infrutífera, designo 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 04 DE JUNHO DE 2020, ÀS 

15H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar 

suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as 

quais deverão comparecer ,independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC.

Certifique-se o Gestor Judiciário, no prazo de 15 (quinze) dias antes da 

data designada, a regularidade das providências para a realização do ato, 

a suprir eventuais falhas ou, sendo necessário decidir de maneira diversa, 

voltem-me os autos conclusos, nos termos do art. 338 da CNGC.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97203 Nr: 222-02.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A, Liliane Casadei - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pela parte autora em 

desfavor da parte ré.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida efetuou o 

pagamento integral do débito, tendo a parte autora manifestado 

aquiescência.

Considerando a quitação da obrigação, objeto da presente ação, a 

extinção do processo é medida que se impõe.
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Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do NCPC.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

na dicção do art. 82, “caput”, do NCPC, bem como em honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no § 2º, do art. 

85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido.

Restitua-se o bem à parte ré, caso tenha sido apreendido, e proceda-se à 

baixa da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos Automotores, 

nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se houver.

Caso haja mandado de busca e apreensão em aberto, seja este 

imediatamente devolvido, independente de cumprimento.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

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.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101357 Nr: 3144-16.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/MT, MARLUCE NÚBIA BALDO DOS SANTOS MACULAN - 

OAB:OAB-MT 20.027/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso III, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Estabelecida a condenação ao pagamento de custas, despesas judiciais 

e honorários advocatícios na decisão da impugnação ou dos embargos à 

execução, efetuado o depósito voluntário da obrigação pela parte 

executada sem outras providências necessárias, deixo de estabelecer 

condenação remanescente daquelas verbas.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

 Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Deixo de intimar a parte executada para apresentar impugnação ou 

recurso em razão da revogação do Provimento n.° 68 do CNJ.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002103-89.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BELO DA HORA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001028-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

REILA MARCIA BORGES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado (conforme 

documento de id. 27857125, em Cáceres-MT).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001800-75.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARTUR BALERO BINDELA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83920 Nr: 1290-89.2013.811.0009

 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: LUCIANO XAVIER MENDES PEREIRA, ANDREIA MENDES 

DOS SANTOS PEREIRA

 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:

 Intimação do advogado da parte autora,para que no prazo legal 

manifeste-se sobre os documentos de fls 123/125.
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3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121050 Nr: 3134-64.2019.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marleth Ilda Carvalho Correia 

Hansen - OAB:24898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado Dra Marleth Ilda Carvalho Correia Hansen para 

que, no prazo de 03 dias devolva os autos na Secretaria, sob as penas do 

art. 431 da CNGC e 234 do CPC, a seguir transcritos: Art. 431. O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. Art. 234. Os advogados 

públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. § 1o É lícito a 

qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo 

legal. § 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 

(três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo. § 3o Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. § 4o Se a situação envolver 

membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia 

Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público 

responsável pelo ato.

§ 5o Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro 

que atuou no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40533 Nr: 2220-54.2006.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURY ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 INTIMAÇÃO do advogado Dr ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA para que, 

no prazo de 03 dias devolva os autos na Secretaria, sob as penas do art. 

431 da CNGC e 234 do CPC, a seguir transcritos: Art. 431. O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. Art. 234. Os advogados 

públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. § 1o É lícito a 

qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo 

legal. § 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 

(três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo. § 3o Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. § 4o Se a situação envolver 

membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia 

Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público 

responsável pelo ato.

§ 5o Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro 

que atuou no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102267 Nr: 3742-67.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA - 

OAB:14.172/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Cleber Machado da 

Silva - OAB:OAB-24836/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

11.324

 INTIMAÇÃO do advogado Dr PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA para que, no 

prazo de 03 dias devolva os autos na Secretaria, sob as penas do art. 

431 da CNGC e 234 do CPC, a seguir transcritos: Art. 431. O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. Art. 234. Os advogados 

públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. § 1o É lícito a 

qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo 

legal. § 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 

(três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo. § 3o Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. § 4o Se a situação envolver 

membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia 

Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público 

responsável pelo ato.

§ 5o Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro 

que atuou no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113830 Nr: 2751-23.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT- 20.430

 INTIMAÇÃO do advogado Dr CILSO PEREIRA DOS SANTOS para que, no 

prazo de 03 dias devolva os autos na Secretaria, sob as penas do art. 

431 da CNGC e 234 do CPC, a seguir transcritos: Art. 431. O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. Art. 234. Os advogados 

públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. § 1o É lícito a 

qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo 

legal. § 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 

(três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo. § 3o Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. § 4o Se a situação envolver 

membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia 

Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público 

responsável pelo ato.

§ 5o Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro 

que atuou no feito.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114264 Nr: 3047-45.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO COSTA WELTER DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 3047-45.2018.811.0009 – Código nº. 114264

Decisão

Vistos, etc.

Apresentada resposta à acusação pela defesa (fls. 150/158), foi 

suscitado preliminarmente a nulidade das provas obtidas, especificamente 

a apreensão da arma de fogo, ante a suposta afronta ao direito à 

inviolabilidade domiciliar do acusado.

Pois bem.

Não obstante os argumentos despendidos pela defesa, não é caso de 

acolhimento da nulidade arguida.

Digo isso porque, conforme consta no boletim de ocorrência de fls. 45/46, 

os policiais militares foram informados que a arma de fogo pertencia ao 

acusado e diligenciaram até sua residência, tendo este afirmado possuir o 

artefato.

Com efeito, considerando que se trata de crime permanente é dispensado 

mandado de busca e apreensão, de modo que não houve violação do 

domicílio do acusado, mormente porque este se encontrava em situação 

de flagrante delito.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE 

IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO 

ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 

SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A posse irregular de arma 

de fogo é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em 

sua residência, sendo, portanto, absolutamente legítima a entrada de 

policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de 

mandado judicial. (...) (Superior Tribunal de Justiça – AgInt no AREsp 

729.818/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016) (Grifei)

Posto isto, não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do art. 

397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 14 de maio de 2020, às 

13h30min, 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 e REQUISITE-SE sua condução, para que 

compareça à audiência ora designada e ainda para ser interrogado, vez 

que está preso;

4) NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118577 Nr: 1776-64.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DOS SANTOS FARIAS, EDUARDO 

SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 INTIMAÇÃO do advogado Dra ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN para que, 

no prazo de 03 dias devolva os autos na Secretaria, sob as penas do art. 

431 da CNGC e 234 do CPC, a seguir transcritos: Art. 431. O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. Art. 234. Os advogados 

públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. § 1o É lícito a 

qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo 

legal. § 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 

(três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo. § 3o Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. § 4o Se a situação envolver 

membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia 

Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público 

responsável pelo ato.

§ 5o Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro 

que atuou no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89756 Nr: 2751-62.2014.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDECIR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O, SUELEN DOROTI DENICOLO - OAB:OAB-MT 18589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2751-62.2014.811.0009 – Código nº. 89756

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de objeto apreendido em que Valdecir 

Lopes postula a restituição do veículo Camionete Ford F100/Carroceria 

ABT, Diesel, placa KAL-2723, cor azul, ano 1963/1963.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento e pugnou 

pela intimação do requerente para que produzisse provas no sentido de 

comprovar o alegado (fls. 32/35).

O requerente manifestou-se às fls. 43/44 e 47.

Por sua vez, o Ministério Público reiterou o pedido de indeferimento (fls. 

55/56).

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Compulsando detidamente os autos, observo que a alegação do 

requerente de ser o proprietário do veículo apreendido não está 

devidamente esclarecida.

 Isso porque, pelo que consta nos autos do inquérito policial (apenso) o 

veículo ora apreendido fora objeto de sucessivas transferências, sendo 

que nenhuma fora devidamente formalizada e ainda há investigação em 

curso de que o automóvel pode ser produto de receptação.

 Assim, considerando a dúvida existente a respeito da real propriedade do 

veículo, bem como a sua importância para o deslinde do processo criminal, 

INDEFIRO o pedido requestado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94527 Nr: 2391-93.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Autos nº. 2391-93.2015.811.0009 – Código nº. 94527

Decisão

Vistos, etc.

Considerando que nesta data fora proferida sentença no Incidente de 

Insanidade Mental (código 95988 – apenso), determinando a continuidade 

da marcha processual, bem como que apresentada resposta à acusação 
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em favor do acusado (fls. 128/131), não foi arguido qualquer preliminar 

e/ou apresentado documentos, de modo que não se evidencia qualquer 

das hipóteses de incidência do artigo 397, do Código de Processo Penal, 

assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 09 de junho de 2020, às 

16h00min. para proceder à oitiva da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a defesa.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 27 de janeiro de 2020.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-86.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN RICARDO ALVES FONTOURA (REQUERIDO)

 

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. 1000051-86.2020.8.11.0009 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

POLO PASSIVO: Nome: JHONATAN RICARDO ALVES FONTOURA 

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)/procurador(a), sobre 

a Certidão do oficial de justiça Id 28502685, para apresentar o novo 

endereço da parte promovida, para fins de citação/intimação.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000110-60.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JARDSON DA SILVA PEREIRA (TESTEMUNHA)

ADAILTON NUNES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO VAN DAL FERNANDES OAB - RO9757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000110-60.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: ADAILTON NUNES REZENDE TESTEMUNHA: JARDSON DA 

SILVA PEREIRA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 

Vistos. Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado. Designo o 

dia 11 de março de 2020, às 14h00min para realização do ato deprecado. 

Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência. 

Intime-se a testemunha. Às providências. Comodoro-MT, 04 de fevereiro 

de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000174-07.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que os embargos de declaração opostos nos autos são 

tempestivos, e impulsiono o presente feito a fim de intimar o polo passivo 

para querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

referidos embargos, visto que seu eventual acolhimento pode implicar a 

modificação da decisão embargada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000588-05.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES IDALAMARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA OAB - MT26658/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000588-05.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARIA DE LURDES IDALAMARE REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. MARIA DE LURDES IDALAMARE propôs a 

presente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor do 

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Alega que a parte autora é indígena e 

recebe o benefício de pensão por morte, e ao consultar a situação de seu 

benefício, por perceber que os descontos advindos de empréstimos 

consignados que não foram solicitados. A inicial foi recebida às fls. 35/36. 

A audiência de conciliação foi infrutífera fls. 515. A contestação foi 

apresentada às fls. 59/120, alegando que a contratação foi regular; que o 

empréstimo foi efetivamente contrata pela parte requerente; que inexiste 

dever de indenizar, bem como que seja julgada totalmente improcedente a 

ação. O autor deixou de impugnar a contestação apresentada. Decido. 

Cuida-se de ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta MARIA 

DE LURDES IDALAMARE em desfavor do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. 

Não há de se falar em afastar a inversão do ônus da prova, tendo em 

visto que a parte autora é notadamente hipossuficiente, vez que é 

indígena, idosa e analfabeta. Saliento que o art. 6º, VIII do CDC não dispõe 

acerca da necessidade de se cumular o requisito da hipossuficiência e da 

verossimilhança das alegações, pelo contrario está presente a conjunção 

“ou”. No mérito o banco em sua contestação juntou o contrato assinado 

pela parte autora e ainda teve cuidado de juntar cópia do CPF do autor; 

cópia do documento de identidade a carteira da FUNAI do autor e ainda 

cópia dos documentos pessoais das testemunhas do contrato. Tais 

documentos juntados pelo banco requerido comprovam que o autor 

compareceu na agência bancária munido de seus documentos pessoais e 

assinou o contrato, de forma que o contrato juntado nos autos é 

perfeitamente válido tal como os descontos realizados pelo banco. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA 

MEDIANTE PROTESTO POR EDITAL - VALIDADE RECONHECIDA EM 

DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA 

JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - NOTIFICAÇÃO DO 

AVALISTA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - 

CONTRATO FIRMADO COM PESSOA IDOSA E ANALFABETA - 

OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC - ASSINATURA A ROGO E 

SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS - NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA 

EM BRANCO - VINCULAÇÃO À AVENÇA - AUSÊNCIA DE ABUSO NO 
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PREENCHIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a legalidade do protesto 

por edital foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, não cabe a 

sua rediscussão, sob pena de haver ofensa à coisa julgada. Para 

comprovação da mora o Decreto-Lei 911/69 exige a notificação do 

devedor para pagamento do débito, e não que os avalistas também sejam 

intimados. É valido o contrato de alienação fiduciária firmado com pessoa 

analfabeta se foi assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (art. 

595 do CC). O fato de a nota promissória vinculada a contrato de 

financiamento ser emitida em branco não é suficiente para que seja 

declarada sua nulidade, devendo ser demonstrado o abuso no seu 

preenchimento. (Ap 153436/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, 

Publicado no DJE 15/02/2018) Acredito sim que o autor é pessoa humilde, 

porém isso não lhe retira sua capacidade de realizar negócios jurídicos. 

Como bem dito na ementa lançada, analfabetismo não é forma de 

incapacidade. Ademais o artigo 595 do Código Civil foi cumprido pelo 

banco. Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita. P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001492-59.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PAULINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001492-59.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ANTONIO CARLOS 

PAULINO Vistos em substituição. I - Primeiramente, o comando insculpido 

pela Instância Superior foi devidamente cumprido por este juízo piso, 

consoante comprovante em anexo. II - Intime-se a parte requerente, por 

meio de seu advogado constituído, mediante publicação no DJE/intimação 

eletrônica, para no prazo de 30 (trinta) dias dar o devido impulsionamento 

do feito. Decorrido "in albis", certifique e intime pessoalmente para 

impulsionamento em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono 

da causa. Comodoro-MT, 05 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001898-46.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS DE MATOS (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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001958-19.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. I. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. I. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001958-19.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: DIVINA APARECIDA INACIO ROCHA REQUERIDO: 

SEBASTIAO INACIO Trata-se de Ação de Interdição proposta perante este 

Juízo por Divina Aparecida Inácio Rocha, em benefício de seu pai 

Sebastião Inácio, ambos devidamente qualificados nos autos. No caso dos 

autos tenho que a nomeação de curador provisório irá afrontar a razoável 

duração do processo e ainda irá onerar o estado desnecessariamente 

vez que o Ministério Público se encontra acompanhando todo o feito. 

PROCEDIMENTO DE INTERDIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CURADOR 

ESPECIAL. NOMEAÇÃO. CONFLITO DE INTERESSES. AUSÊNCIA. 

INTERESSES DO INTERDITANDO. GARANTIA. REPRESENTAÇÃO. FUNÇÃO 

INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO SINGULAR DO 

RELATOR (CPC, ART. 557) NULIDADE. JULGAMENTO DO COLEGIADO. 

INEXISTÊNCIA. 1. Eventual ofensa ao art. 557 do CPC fica superada pelo 

julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão 

singular do Relator. Precedentes. 2. A designação de curador especial tem 

por pressuposto a presença do conflito de interesses entre o incapaz e 

seu representante legal. 3. No procedimento de interdição não requerido 

pelo Ministério Público, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão 

ministerial e, portanto, resguardados os interesses interditando, não se 

justifica a nomeação de curador especial. 4. A atuação do Ministério 

Público como defensor do interditando, nos casos em que não é o autor da 

ação, decorre da lei (CPC, art. 1182, § 1º e CC/2002, art. 1770) e se dá em 

defesa de direitos individuais indisponíveis, função compatível com as 

suas funções institucionais. 5. Recurso especial não provido. (REsp 

1099458/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). Em que pese a alteração da 

norma processual civil, tenho que não existirá nenhum prejuízo ao 

interditado, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide. A 

Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada por 

intermédio do Decreto Legislativo n. 186/2008 que lhe deu status de 

emenda constitucional, a teor do art. 5º da Constituição Federal. Em 

seguida promulgou-se o Decreto n. 6.949/2009. Artigo 12 - 

Reconhecimento igual perante a lei 1. Os Estados Partes reafirmam que as 

pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer 

lugar como pessoas perante a lei. 2. Os Estados Partes reconhecerão que 

as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de 

condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. 3. Os 

Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de 

pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua 

capacidade legal. 4. Os Estados Partes assegurarão que todas as 

medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas 

apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o 

direito internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas 

assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal 

respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam 

isentas de conflito de interesses e de influência indevida, sejam 

proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, se apliquem 

pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por 

uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. 

As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais medidas 

afetarem os direitos e interesses da pessoa. 5. Os Estados Partes, 

sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as medidas apropriadas e 

efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o igual direito de 

possuir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual 

acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito 

financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam 

arbitrariamente destituídas de seus bens. O n. 2 do dispositivo trata da 

capacidade de gozo e não da capacidade de exercício, se referindo a 

titularidades de direito e não ao exercício pessoal. Ora, as pessoas com 

deficiência são aptas à titularidade de situações jurídicas, podendo 

receber por sucessão, constituir família, figurar em negócios jurídicos e 

etc. Assim, as pessoas com deficiência, ao teor do n. 3 do art. 12, fazem 

jus ao apoio necessário para o exercício dessa capacidade. Seis anos 

após, promulgou-se a Lei n. 13.149/2015, conhecida como o Estatuto das 
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Pessoas com Deficiência que alterou significativamente o Código Civil e a 

Curatela no direito interno. Dispõe em seu art. 85 que “a curatela afetará 

tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial”. No entanto, a proibição de que a curatela alcance tão somente 

aspectos patrimoniais e negociais decorrem da falsa premissa de que os 

curatelados sempre terão condições de dispor sobre algumas questões, 

tais como o direito ao corpo, à sexualidade, ao matrimonio, a privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, sem a atuação do curador. 

Entendo que parece sem sentido e perigoso limitar a proteção visada pela 

curatela apenas à tutela de direitos patrimoniais em relação às pessoas 

portadoras de patologias severas que praticamente retiram por completo a 

autonomia do curatelado no plano fático, apesar dela estar formalmente 

assegurada no plano de direito. Assim, tendo por fundamento a hierarquia 

normativa e considerando que a Convenção sobre Direitos das Pessoas 

com Deficiência possui status constitucional, esta deve prevalecer. Dessa 

forma, passo a dispor acerca do alcance da curatela de Sebastião Inácio. 

Ressalto que a entrevista foi realizada no domicilio do requerido, conforme 

consta na parte das ocorrências, ocasião em que foram constatadas as 

sequelas de acidente vascular cerebral, bem como a notória incapacidade 

para os atos da vida civil ante o estado de saúde e a idade (87 anos). 

Assim, entendo que restou constatada a sua incapacidade de Sebastião 

Inácio para o exercício de direitos patrimoniais, negociais, em relação ao 

corpo, à sexualidade, ao matrimonio, a privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto, necessitando da atuação de sua curadora para o 

exercício dos aludidos direitos. Importante que o curador ira atuar de 

forma a proteger os interesses do interditando. Importante ressaltar que o 

artigo 84 da lei 13146/15 deixa claro que a curatela é medida protetiva 

extraordinária e deve ser proporcional a cada caso e deve durar o menor 

tempo possível, porém não existe motivo para fixar prazo de duração na 

presente sentença, vez que não há nada nos autos que indique que o 

interditado possa recuperar sua capacidade nos próximos meses. 

Ressalto ainda que nada impede que caso o interditado recupere sua 

capacidade busque os meios legais para que seja tornada seja efeito a 

presente curatela. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a interdição de 

Sebastião Inácio, declarando-o incapaz de exercer, sem a atuação de sua 

curadora, o exercício de direitos patrimoniais, negociais, em relação ao 

corpo, à sexualidade, ao matrimonio, a privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto, e, de acordo com art. 755, I, do CPC, nomeio-lhe 

como curador, sua filha Divina Aparecida Inácio Rocha. Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil a sentença de 

interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente 

publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 

estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 

(uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente. Comunique-se o Cartório 

Eleitoral para as providências que se fizerem necessárias, conforme 

preceituam os incisos II, III e IV do art. 15 da Constituição da República, 

devendo constar da comunicação: qualificação completa, com endereço, 

bem como, informação de sua incapacidade civil absoluta. Quando do 

cumprimento da presente sentença, atente a ilustre gestora para que seja 

imediatamente oficiado o Cartório de Registro das Pessoas Naturais desta 

comarca, nos moldes determinados pela Lei de Registros Públicos de nº 

6015/73: Art. 89. No Cartório de 1º Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária de 

cada comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de 

emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação 

aos menores nela domiciliados. Art. 92. As interdições serão registradas 

no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o art. 89, salvo a 

hipótese prevista na parte final do parágrafo único do art. 33, 

declarando-se: 1º) data do registro; 2º) nome, prenome, idade, estado 

civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e 

cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como 

o nome do cônjuge, se for casado; 3º) data da sentença, nome e vara do 

juiz que o preferiu; 4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e residência 

do curador; 5º) nome do requerente da interdição e causa desta; 6º) 

limites da curadoria, quando for parcial a interdição; 7º) lugar onde está 

internado o interdito. Deve ainda o curador prestar, anualmente, contas de 

sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. 

Saem os presentes intimados. Expeça-se o termo de compromisso 

definitivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-72.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DAS NEVES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GRIGORIO SANTANA (REU)

SEBASTIAO GONCALVES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo para que se manifeste nos autos ante o retorno da carta 

precatória para oitiva do requerido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001056-66.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001056-66.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: ARMANDO DE ARRUDA REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO 

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

por ARMANDO DE ARRUDA, que objetiva a obtenção de aposentadoria 

por idade, especial rural, narrando em suma, que a parte autora sempre foi 

trabalhadora rural. Com a inicial juntou documentos, fls. 04/65. Recebida a 

inicial às fls. 66/67. Devidamente citado, o INSS contestou o pedido, 

pleiteando a improcedência do pedido, fls. 69/75. A autora juntou 

impugnação à contestação, às fls. 78/81. Designada audiência de 

instrução e julgamento, o INSS não compareceu, apesar de devidamente 

intimado para o ato, sendo que, na ocasião, foi colhido o depoimento 

pessoal do autor e de 02 testemunhas. Decido. Cuida-se de ação ordinária 

previdenciária proposta por ARMANDO DE ARRUDA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão do benefício de Aposentadoria Rural por Idade. Observo que 

não se exigem documentos robustos para se provar tempo de serviço, 

quanto mais o laborado em atividade rural, em decorrência da notória 

dificuldade de se provar o exercício de tal atividade, mediante 

documentos. A lei 8.213, em seu artigo 55, § 3º, apenas exige o início de 

prova material, corroborados por prova testemunhal. Pela regra inserta 

nos artigos 48, 142 e 143, da Lei 8.213/91, em se tratando de 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, os requisitos cuja 

observância se exige são os seguintes: a) idade mínima: 60 anos 

(homens) e 55 anos (mulheres); b) qualidade de segurado especial; c) 

carência; Pois bem, os documentos pessoais da requerente (fls. 12/13) 

comprovam que ela tem idade superior ao mínimo exigido pela lei, ou seja, 

possui mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. Quanto à qualidade 

de segurada especial e carência, a autora deveria comprovar o exercício 

da atividade rural, em regime de economia familiar, no período 

imediatamente anterior à propositura da ação, ainda que de maneira 

descontínua. O que foi feito. Nesta senda, a autora apresenta como início 

de prova material para caracterizar sua qualidade de segurada, certidão 

de casamento, onde consta como lavrador sua profissão, às fls. 14; Titulo 

de domínio sob condição absoluta, às fls. 22/23; memorial descritivo – 

INCRA, fls. 24/25; certidão do INCRA concessionário de imóvel rural, fls. 

26; guia de informação do ITBIR municipal, fls. 27; cadastro ambiental rural, 

fls. 28/29; notas fiscais endereçadas à zona rural de Comodoro, nas quais 

consta o atual endereço do autor, às fls. 30/53; Memorial descritivo do sítio 

onde reside; cadastro agricultor familiar, fls. 54; comprovante de 

endereço, às fls. 55. Nesse sentido, a Turma de Nacional de 

Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, julgou, 

in verbis: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADA 

ESPECIAL. RURÍCULA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 142 DA LEI Nº 
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8.213/91. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. UNIFORMIZAÇÃO. 1. 

Configurada divergência entre o julgado da Turma Recursal e a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o 

pedido de uniformização jurisprudencial, nos termos do art. 14, § 2°, da Lei 

n° 10.259/2001. 2. As atividades desenvolvidas em regime de economia 

familiar posem ser comprovadas através de documento em nome do pai da 

família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e filhos no 

trabalho. 3. Possibilidade de comprovação da condição de rurícola por 

meio de certidão de casamento, onde consta a profissão de trabalhador 

rural do marido da benefíciária, em face do regime de economia familiar. 4. 

Embora haja testemunho único, cabe ao Juiz de 1º Grau atribuir o valor da 

aludida prova. Pedido conhecido e acolhido.” (Turma Nacional de 

Uniformização, 2002.70.03.001876-5/PR, Incidente de Uniformização de 

Jurisprudência, Relator JUIZ FEDERAL MARCELO MESQUITA SARAIVA, 

data da decisão: 10.06.2003)”. Por outro lado, as declarações das 

testemunhas dão conta de que a autora laborava nas lides do campo, 

sempre em regime de economia familiar. É de se lembrar também o 

enunciado 14 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos 

Juizados Especiais Federais, verbis: “SÚMULA Nº 14: Para a concessão 

de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova 

material, corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício”. Nesse sentido, também, o entendimento do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “REsp 553755 / CE ; RECURSO ESPECIAL 

2003/0115593-6. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ. Órgão Julgador T5 - 

QUINTA TURMA. Data do Julgamento 18/12/2003.Data da Publicação/Fonte 

DJ 16.02.2004 p. 333. Ementa PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DE ITR EM NOME DO EMPREGADOR DA AUTORA. 

DECLARAÇÕES DO EMPREGADOR E DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 

1. A comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o 

início de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil, 

como a certidão de casamento e assentos de óbito, ou mesmo 

declarações de sindicatos de trabalhadores rurais ou de ex-patrões, 

corroboradas por provas testemunhais. 2. O comprovante de pagamento 

de ITR em nome do dono da propriedade onde a Autora exerceu a 

atividade rural constitui início razoável de prova material, corroborado 

pelas Declarações do Empregador e do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, e comprovam a atividade da Autora como rurícola, para fins 

previdenciários, pelo período legalmente exigido. Precedentes do STJ. 3. A 

Lei não exige que o início de prova material se refira precisamente ao 

período de carência do art. 143 da Lei n.º 8.213/91, servindo apenas para 

corroborar a prova testemunhal presente nos autos. 4. Recurso especial 

conhecido em parte e desprovido”. Restou, assim, demonstrado o 

atendimento do requisito do exercício da atividade rural, em regime de 

economia familiar, no período de carência exigido, a justificar o 

deferimento do pedido. Por fim, o benefício ora postulado deve ser 

concedido desde a data do requerimento administrativo. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural 

por idade, no valor de um salário mínimo mensal, e neste momento antecipo 

a tutela para determinar que por meio do sistema JusConvênios a gestora 

geral solicite a implementação do benefício conforme abaixo discriminado: 

1. Nome do Segurado: Armando de Arruda 2. Benefício concedido: 

Aposentadoria por Idade de Trabalhador Rural 3. Data do indeferimento da 

solicitação administrativa: 08/04/2014 4. Renda mensal inicial: 100% do 

benefício. 5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tinha sido implantado). Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde a data do requerimento administrativo indeferido, 

aplicando-se para a correção monetária o INPC e aos juros moratórios a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Deixo de aplicar a correção 

monetária estipulada no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela 

Lei 11.960/2009), tendo em vista o julgamento do tema 905 do STJ. 

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual 

de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. 

Em atenção ao artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil, deixo de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação 

não engloba as prestações vincendas. Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se 

o feito, com as baixas e cautelas estilares. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000034-70.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVAN PEREIRA DO CARMO OAB - 000.942.401-67 (REPRESENTANTE)

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000034-70.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): L. N. D. C. REPRESENTANTE: SILVAN PEREIRA DO CARMO 

REU: LUCIANA NUNES DA SILVA Vistos em substituição. Trata-se de 

Ação de Alimentos proposta por LUCAS NUNES DO CARMO, menor 

representado por seu genitor Silvan Pereira do Carmo, em desfavor de 

LUCIANA NUNES DA SILVA. O menor é filho em comum das partes, 

nascido no dia 10 de dezembro de 2009. Despacho ID. 17403524 

deferindo a justiça gratuita, concedendo alimentos provisórios no importe 

de R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos). As 

partes compuseram acordo, onde a requerida se comprometeu em pagar a 

quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, consoante Termo de 

Audiência de ID. 18075031. Em certidão de ID. 18335923, a requerida 

informa que não possui condições financeiras para pagar o valor 

acordado. O Ministério Público requer a não homologação do acordo 

inicialmente firmado, diante do comparecimento da requerida, desistindo do 

pacto firmado. A requerida, apesar de devidamente citado, deixou 

transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contestação, 

consoante certidão de ID. 27231504. É o breve relato. Fundamento e 

decido. De proêmio, DECRETO a revelia de Luciana Nunes da Silva, nos 

termos do artigo 344, do CPC. Deixo de homologar o acordo entre as 

partes, tendo em vista que as partes manifestaram que não tem mais 

interesse em transigir. Assim sendo, cabível o julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do artigo 355, II, do Código de Processo Civil, uma vez 

que a ré é revel, aplicando-se seus regulares efeitos e não houve 

requerimento de prova. A presente ação trata sobre a regulamentação de 

alimentos. Pela certidão de nascimento juntada em documento de ID. 

17394655 constata-se que o Requerente é filho da Requerida LUCIANA 

NUNES DA SILVA. A fixação dos alimentos deve atender ao conhecido 

binômio necessidade x possibilidade, insculpido no art. 1.694 do Código 

Civil, com a sua redução somente se revelando viável quando cabalmente 

demonstrada a modificação do referido binômio. As necessidades do 

infante são presumidas pela menoridade, já que é consabido que há 

despesas consideradas ordinárias, quais sejam aquelas necessárias para 

a sobrevivência de forma digna inerente a sua faixa etária, restando, 

assim, demonstrada a necessidade do menor. Conforme já observado 

anteriormente, decretada a revelia da promovida, muito embora isso não 

signifique imediata e integralmente que deva ser atendido o pedido 

formulado pela parte autora, no caso, entendo que a verba alimentar deve 

ser fixada em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, haja vista a 

realidade socioeconômica da região e a ausência de maiores elementos 

quanto à capacidade financeira da promovida. Nesse sentido, trago à 

colação o seguinte aresto, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. VERBA ALIMENTAR EM FAVOR DAS FILHAS 

MENORES. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Caso em que o réu foi 

devidamente citado e intimado da data da audiência de conciliação e 

julgamento (art. 6º da Lei nº. 5.478/68), tendo sido advertido de que 

deveria comparecer à solenidade acompanhado de advogado e, havendo 

interesse na produção de prova oral, das testemunhas, ocasião em que 

também deveria apresentar contestação. 2. Por conta do não 

comparecimento injustificado à solenidade, não há nulidade a ser 

reconhecida por conta do julgamento antecipado da lide, não havendo que 

se falar, portanto, em desconstituição da sentença para reabertura da 

fase instrutória. 3. Em que pese a aridez probatória não permita uma 

conclusão segura a respeito da situação financeira do alimentante, as 

necessidades das filhas menores alimentadas são presumidas, não há 

desalinho algum na sentença ao equacionar o binômio alimentar em 40% 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 346 de 732



dos rendimentos paternos e 40% do salário mínimo, patamar que até é 

módico ao atendimento das presumidas necessidades das duas filhas 

adolescentes. APELO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 

70065343477, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 20/08/2015). Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação de alimentos CONDENANDO a 

requerida LUCIANA NUNES DA SILVA ao pagamento da pensão alimentícia 

mensal no montante equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente ao seu filho menor LUCAS NUNES DO CARMO, até o dia 10 (dez) 

de cada mês. Sem custas ou honorários. P.I. Cumpra-se. Comodoro-MT, 

04 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001798-91.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JE AUTO ELETRICA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOCIENE ALVES BITENCOURT (EXECUTADO)

JENIFER DEFREYN HENNIG (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado. 

(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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000097-95.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MARIANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001928-81.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY NEVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado. 

(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 Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001904-53.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. F. S. (REQUERENTE)

M. J. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA OAB - MT0019380A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001904-53.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARCIANO JOSE MAYER, JESSICA LETICIA FELIX SOUZA 

Vistos. Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário 

para homologação. O MPE se manifestou favoravelmente à homologação. 

Decido. Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por 

sentença o acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e 

condições ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC. Após 

o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Comodoro. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31876 Nr: 75-69.2010.811.0046

 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: ELISANGELA AZEREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LAERCIO RIBEIRO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, extraiam-se cópias da documentação de fls. 69/70 e 

colacionem nos autos de inventário.

Considerando o exaurimento do presente feito, declaro extinto, sem 

resolução de mérito.

Obedecidas às formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 140556 Nr: 4296-80.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO XAVIER DE 

SOUZA ROCHA - OAB:4064

 Vistos.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

LORI BUENO DE ALMEIDA, a qual foi devidamente recebida.

Citado, o denunciado apresentou resposta escrita à acusação, nos termos 

do art. 396-A do CPP.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa do denunciado, que deixou de arguir 

qualquer tema adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na 

incidência do art. 397 do CPP, pois, não configurada na espécie 

“existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da 

culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção 

da punibilidade do agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua 

marcha com sua consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 17 de março de 2020, às 14h00min, oportunidade em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como 

interrogado o réu.

Expeça carta precatória para oitiva das testemunhas/vítima que residem 

em comarcas diversas, cujo prazo para cumprimento fixo em 60 

(sessenta) dias.

Intime-se o Ministério Público e a defesa, inclusive da expedição da carta 

precatória (Súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, do CPP e art. 1.363 

da CNGCGJ/TJMT), atentando-se para o que preconiza o art. 370, 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do CPP, SE NECESSÁRIO FOR.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta Comarca, cientificando-as do 
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conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se requisitem 

as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do 

CPP.

 Intime-se o réu pessoalmente, bem como o seu Defensor mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE acerca da data aprazada.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 142053 Nr: 5003-48.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

pretensão acusatória exposta na denúncia para CONDENAR o réu JAIR 

BENITES DA SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso, nas 

sanções do art. 217-A, na forma do art. 71, c/c art. 226, inc. II c/c art. 147, 

na forma do art. 71, c/c art. 61, inc. II, “b” e “h” todos do Código Penal.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145010 Nr: 6457-63.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, Lucas Alberto Tostes Correa - 

OAB:23071/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BEATRIZ WORST - 

OAB:27.565/O/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

artigo 25 da portaria 03/2017 deste juízo e tendo em vista que o réu foi 

devidamente citado, manifestou que possui advogado particular, porém 

decorrido o prazo da resposta à acusação esta não foi juntada, 

CERTIFICO tal situação e impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedido mandado para intimar o réu a 

constituir advogado no feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena dos 

autos serem remetidos à Defensoria Pública do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35501 Nr: 196-63.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, DIRCEU 

MARTINS COMIRAN, VIVIENE BARBOSA SILVA, DOMINGA CASSOL 

COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para manifestar nos autos requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79342 Nr: 2922-68.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO D FREITAS, ELIANE DE 

SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que decorreu 01 ano sem que nos 

autos fossem apresentados bens penhoráveis, desta forma remeto os 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128825 Nr: 5735-63.2018.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVISA ENERGIA S/A, ROBERTO ANSELMO RUBERT, 

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ COSTA - 

OAB:12091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO AS PARTES para fins e prazos do § 

1º, incisos I, II e III, do art. 465 do Código de Processo Civil.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001219-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES OAB - MT19984/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

L. E. D. S. W. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001219-80.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

LAURINDA DA SILVA REU: GILBERTO DA SILVA Vistos. Trata-se de ação 

de família interposta por LAURINDA DA SILVA contra GILBERTO DA SILVA 

todos devidamente qualificados. Derradeiramente requereu tutela de 

urgência consistente na penhora no rosto dos autos de reclamação 

trabalhista ajuizada pelo requerido na cidade de Pontes e Lacerda-MT. 

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

decido. Tenho que é o caso de concessão da medida pretendida. Como se 

comunicam os bens adquiridos a título oneroso durante a união estável ex 

vi do art. 1.725 do CC e como a autora reclama providências tendentes a 

garantir a partilha igualitária dos bens, diante ruptura da vida em comum, 

está presente o fumus boni juris, ainda que existam questões fáticas 

pendentes de melhor esclarecimento. Diante do estado de beligerância que 

se verifica, é evidente o risco de dilapidação dos bens reclamados, 

justificando-se a medida acautelatória, pois flagrante o periculum in mora. 

Diante do exposto, DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência 

para que seja expedido Mandado de Penhora, a ser averbado no rosto 

dos autos de 0000149-18.2019.5.23.0146 da Vara do Trabalho de Pontes 

e Lacerda/MT, do crédito livre e desimpedido contido neste, tanto quanto 

baste no valor de R$ 9.000,00 (nove mil) reais. Passo a sanear o feito. 

Fixo como ponto controvertido (a) a existência da união estável entre as 

partes e seu período de duração; (b) a partilha dos bens adquiridos pelos 

companheiros na constância da união. Distribuo o ônus da prova, nos 

moldes do art. 373, I e II do CPC. No tocante ao requerimento de produção 

de prova testemunhal e documental DEFIRO-OS para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial. Quanto ao 

requerimento de depoimento pessoal DEFIRO-O, considerando que no 

caso em comento é imprescindível a tomada do depoimento pessoal das 

partes, em razão da própria natureza da ação, que diz respeito ao 

reconhecimento e dissolução de união estável. Para tanto designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 02 de abril de 2020 às 

14h:00min, oportunidade em que serão inquiridas as partes e testemunhas 
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arroladas. Intimem-se as partes informando que estas detêm prazo comum 

de 15 (quinze) dias para, caso queiram, retificar rol testemunhal 

porventura já apresentado, devendo ser observado o previsto no art. 357, 

§§ 4º e 6º, CPC, sob pena de preclusão. Consigno que caberá ao 

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

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC]. Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo 

advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) 

a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as 

testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

intimação feita pela via judicial. Se necessário expeça carta precatória, 

cujo prazo de cumprimento fixo em 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo, 

esta poderá ser juntada nos autos a qualquer momento, nos termos do art. 

377, parágrafo único, CPC. Intimem-se as partes e a Defensoria 

Pública/Defensor dativo para cumprimento do parágrafo retro, bem como 

para ciência da audiência em que deverão comparecer visto que a parte 

requerente está assistida por tal entidade. Havendo indicação de 

testemunhas ocupantes de cargo público ou militares, estas deverão ser 

requisitadas por este juízo, ao chefe da repartição ou do comando do 

corpo em que servirem, por força do que dispõe o art. 455, §4º, inc. III, do 

CPC. Cientifique as partes do previsto no art. 357, §1º, CPC. Para fins de 

depoimento pessoal, intimem-se a parte autora e requerida pessoalmente, 

pessoalmente, advertindo-o nos termos do artigo 385, § 1º, do CPC. 

Intimem-se os demais pelo DJE. Cumpra-se. Comodoro-MT, 04 de fevereiro 

de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31576 Nr: 2556-39.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo 

Ministério Público em face de Irineu Vian.

Penhora on-line feita às fls. 66/69.

Pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos valores bloqueados 

às fls. 76/85.

Decido.

Indefiro o pedido de liberação dos valores, ante o fato de que não houve a 

juntada de nenhum documento que comprove as alegações no sentido de 

ser o valor bloqueado oriundo da aposentadoria por invalidez do 

requerido.

Desta feita, cumpra-se conforme determinado à fl. 66.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 141619 Nr: 4785-20.2019.811.0046

 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: ALBERTO JESUS MOREIRA, alcides de moura sanches, 

AMBRÓZIO ABREU DOS REIS, ANDERSON ALMEIDA ROSA, CLAUDIO 

JOSE DA SILVA, EDSON TEOTONIO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

CAÇADOR, JOSÉ APARECIDO RODRIGUES TEIXEIRA, ISMAEL JOSÉ DE 

SOUZA, EVANCLEVIO BORGES DE FREITAS, JANETE GOTARDO DE 

AQUINO, LUDGERO ZANONI, MANOEL CELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, SANDRA 

YUKIE YOSHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em 

favor da parte autora.Intime-se a parte autora, para que comprove o 

recolhimento das custas de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Efetuado o recolhimento das custas 

processuais, remetam-se os autos ao cartório Distribuidor deste juízo para 

que aquele certifique o devido recolhimento, bem como, proceda com as 

anotações pertinentes no sistema Pje.Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 de 

janeiro de 2020.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33978 Nr: 2164-65.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRA-CAMPO - COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOSÉ BENELI - 

OAB:86.749/SP, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT/8187-B, SÉRGIO 

AUGUSTO FREDERICO - OAB:80246/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ARTHUR DIAS 

FERNANDES - OAB:116.570/SP

 Cód. 33978

Vistos.

 Reitere-se ofício à conta única fazendo menção de que não fora efetuado 

o pagamento espontâneo da obrigação, mas bloqueio judicial, 

encaminhando-se na oportunidade cópia do bloqueio judicial em anexo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126130 Nr: 4604-53.2018.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE ALVES BONIFACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte requerente intimada, na pessoa de sua advogada, para que 

tenha ciência da decisão proferida, ref.: 38, bem como cumpra o 

determinado, providenciando a emenda do presente cumprimento de 

sentença, para o fim de apresentar demonstrativo de cálculo do valor ora 

executado [art. 524, CPC], no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137725 Nr: 2968-18.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIELLE SILVA JOSINO, EDRIANO ROBERTO 

DOS SANTOS, KAMILA FATIMA ENES, BRASILINO LUIZ FERREIRA, 

WILLIAN LOPES PEREIRA, LUIZ CARLOS DE MORAES LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O, JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B, RANULFO DE 

AQUINO NUNES - OAB:2242/MT, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Tendo em vista a juntada das alegações finais pelo Ministério Público, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar os requeridos, na 

pessoa de seus advogados, para, no prazo legal, apresentarem as suas 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39428 Nr: 443-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WEST
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta processual no endereço eletrônico TJ/MT, fora 

encontrado a Carta Precatória expedida nos autos; bem como consta 

naquele juízo deprecado "Mandado devolvido. Não entregue ao 

destinatário ", conforme anexo. Desta maneira, impulsiono o presente feito 

para intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para 

requerer o que entender de direito.

Bruno F. Mizubutti

Estagiário

Mat: 40030

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40597 Nr: 1611-47.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECKO ELSO EXALD HELMUT SCHWABE, 

FOKKO HEINRICH SCHIWABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT, VINICIUS BARNES - OAB:56.242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEM DELPIZZO - 

OAB:4.708/A, FERNANDO DORIVAL MATTOS - OAB:13.477-A, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 Intimar as partes para se manifestarem nos autos no prazo comum de 15 

(quinze) dias, quanto a penhora de veículos pelo Sistema Renajud de fls. 

289.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40616 Nr: 1630-53.2012.811.0046

 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: DORLI SEBASTIAO GOMES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, JOSÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para que esclareça se dá integral quitação ao objeto 

da lide, sendo que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será 

interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o processo 

extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, inciso II, c/c art. 925.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77815 Nr: 2292-12.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL RODRIGUES DUARTE FILHO, 

ELOZANGELA CORDEITO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, 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 02 URH/2019, nos termos da sentença proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131805 Nr: 361-32.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DO NASCIMENTO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Tendo em vista a decisão proferida nos autos na ref: 53, IMPULSIONO o 

presenete feito com a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, para no prazo legal, apresentar as suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145864 Nr: 436-37.2020.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FIGUEIREDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Fica o advogado, Dr. LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA, OAB: 

23.071-B/MT, intimado a retirar sua certidão de honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40707 Nr: 1721-46.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A, CRISTIANA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE ANA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 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

 Intimar a parte exequente para dar o regular andamento do feito no prazo 

de 05 (inco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64117 Nr: 2270-22.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BORGES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foi juntado pedido de desarquivamento dos autos, de 

forma que neste momento impulsiono o presente feito INTIMANDO a parte 

interessada DRA. CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA, OAB/MT 14.131, 

informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 10 dias. 

Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os autos 

serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68512 Nr: 1901-91.2014.811.0046

 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: DEJANDIR ROSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente para que esclareça se dá integral quitação ao 

objeto da lide, sendo que decorrido o prazo de 10 (dez) dias sem 

manifestação será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70514 Nr: 3262-46.2014.811.0046
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA, ALLAN 

DIONES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 Fica o indiciado, ALLAN DIONES MEDEIROS, intimado na pessoa de sua 

advogada, para que apresente suas razões recursais, conforme ref.: 123.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010361-62.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FUHR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010361-62.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

SERGIO FUHR Vistos. Ressai dos autos que o exequente se manteve 

inerte quanto ao alvará expedido. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Em 

decorrência do silêncio do Exequente, declaro a obrigação satisfeita com 

fulcro no artigo 526 §3º. Logo, o pagamento da dívida satisfaz a 

obrigação, impondo a extinção do processo. Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o 

trânsito em julgado, e arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 22 de janeiro de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001003-22.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001003-22.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: FRANCISCO DE PAULA 

FERREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES 

LTDA. Vistos. Ressai dos autos que o exequente se manteve inerte 

quanto ao alvará expedido. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Em 

decorrência do silêncio do Exequente, declaro a obrigação satisfeita com 

fulcro no artigo 526 §3º. Logo, o pagamento da dívida satisfaz a 

obrigação, impondo a extinção do processo. Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o 

trânsito em julgado, e arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 22 de janeiro de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001441-48.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PINTO DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001441-48.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: VINICIUS PINTO DUARTE 

EXECUTADO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Ressai dos autos que o exequente se manteve inerte quanto ao alvará 

expedido. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Em decorrência do silêncio do 

Exequente, declaro a obrigação satisfeita com fulcro no artigo 526 §3º. 

Logo, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a extinção do 

processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 

9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 22 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-92.2019.8.11.0046

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:

FRANCIELE DE JESUS RODRIGUES (REQUERIDO)

CRISTIANO MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000427-92.2019.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: FRANCIELE DE JESUS RODRIGUES, CRISTIANO 

MACHADO Vistos Ressai dos autos que as partes transigiram, conforme 

documento de ID n.º 24650454. . É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo 

enunciado nos autos, não há razão para prosseguimento da demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, 

para que surta seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do mesmo “Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da 

Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 22 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000550-90.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WASCHINTON PEREIRA JORGE (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))

 

Tendo em vista que não foi localizado o recolhimento do preparo recursal, 

impulsiono o feito para intimar a parte recorrente para, em 48 (quarenta e 

oito) horas comprovar o recolhimento ou comprovar sua hipossuficiência, 

sob pena de deserção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010220-09.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D R MARIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARLA GIMENEZ NUNES (EXECUTADO)

 

Procedo o impulsionamento do presente feito para exequente para 

apresentar bens passíveis de penhora, fazendo constar advertência que 

a desídia, bem como nova apresentação de pedido de busca no sistema 

Infojud, Renajud e Bacenjud, acarretará na extinção na forma do §4º do 

art. 53 da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010024-68.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA VERDE - MOVEIS E INTERIORES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIANE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo o impulsionamento do feito para intimar o exequente para 

apresentar bens passíveis de penhora, constandoa advertência que a 

desídia, bem como nova apresentação de pedido de busca no sistema 

Infojud, Renajud e Bacenjud, acarretará na extinção na forma do §4º do 

art. 53 da Lei 9.099/95

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000045-36.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MACEDO BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Tendo em vista a expedição do alvará de levantamento, impulsiono o feito 

para cientificar a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer 

meio de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. 

CNGC/MT, bem como para que esclareça se dá integral quitação ao objeto 

da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” 

será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-03.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTE DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI BALBINOT DA SILVA OAB - RO6706 (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGO GOMES OAB - SC31039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000129-03.2019.8.11.0046. REQUERENTE: CELESTE DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Celeste Dantas dos Santos, em face 

da sentença, prolatada nos autos. Eis um breve relato. DECIDO. O Código 

de Processo Civil prescreve que os embargos de declaração serão 

opostos quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, 

contradição, erro material ou omissão (art. 1022, I ou II do Código de 

Processo Civil). Conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos. Pretende a embargante a alteração da sentença. No entanto, 

sem razão. Destarte, não há contradição na sentença embargada, 

tratando-se de tentativa de reapreciação da matéria e alteração do 

julgado, o que não se permite nesta via recursal. Com isso, a parte 

embargante demonstra, na verdade, inconformismo com o mérito da 

sentença e tenta reabrir a discussão a respeito, finalidade para a qual os 

embargos de declaração não são o instrumento adequado, independente 

do acerto ou não da impugnação deduzida. O inconformismo com a 

sentença deve ser objeto do recurso adequado. Ante o exposto, conheço 

dos embargos de declaração, mas nego provimento. Intimem-se. 

Comodoro-MT, 28 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-85.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANIFICADORA TROPICAL LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA DOS REIS NOVAIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

KESIA MARQUES DA CONCEICAO NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010353-85.2013.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

KESIA MARQUES DA CONCEICAO NOGUEIRA, MARIA DOS REIS NOVAIS 

DOS SANTOS, PANIFICADORA TROPICAL LTDA - ME Vistos A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. Cuida-se de 

requerimento de desistência da ação. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte autora 

desistiu da presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002031-88.2019.8.11.0046

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:

EDMILSON DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1002031-88.2019.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: EDMILSON DA SILVA SOUZA Vistos. Ressai dos 

autos que a Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato do 
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Requerido ter pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, 

impondo a extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos 

limites procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º 

c/c 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza 

Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-44.2019.8.11.0046

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:

EDILENE SAUNER FACCIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000372-44.2019.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: EDILENE SAUNER FACCIN Vistos A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. Cuida-se de 

requerimento de desistência da ação. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte autora 

desistiu da presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002034-43.2019.8.11.0046

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:

MARIA DIVINA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1002034-43.2019.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: MARIA DIVINA SOARES Vistos. Ressai dos autos 

que a Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato do Requerido ter 

pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-29.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA BARBOSA OLIVEIRA (REQUERIDO)

MEGA MODAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000190-29.2017.8.11.0046. REQUERENTE: MIRIAN BATISTA DE SOUZA 

REQUERIDO: MEGA MODAS, KARINA BARBOSA OLIVEIRA Vistos. A 

sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê 

da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção 

aos princípios do devido processo legal e da celeridade processual, 

fazendo com que este instrumento atinja o seu fim específico. Atento aos 

autos verifico que a reclamante deixou de comparecer à audiência 

realizada em 03/09/2019 (23243972), mesmo estando ciente do ato, 

conforme certidão de ID nº 27887209. Salienta-se que o Juizado Especial 

rege-se por rito próprio, norteado pela oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, de modo que não se faz 

necessária intimação pessoal das partes para audiência de Conciliação, 

Instrução e Julgamento, isto pois certificada a intimação de seus patronos. 

Tentada a intimação pessoal da parte autora (23184521) a mesma restou 

inexitosa em razão de não ter sido encontrada por diversas vezes no 

endereço indicado. Ante o exposto, com fundamento no art. 51, I, da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sem custas ou honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 21 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-02.2019.8.11.0046

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:

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001694-02.2019.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS Vistos Ressai 

dos autos que as partes transigiram, conforme documento de ID n.º 

27154197. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo enunciado nos 

autos, não há razão para prosseguimento da demanda, posto que 

evidenciada a vontade das partes pelo término da lide. Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo enunciado nos autos, para que surta 

seus efeitos legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do mesmo 

“Codex”. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL 

CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 6 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001520-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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WILLIAM NOVAIS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001520-27.2018.8.11.0046. REQUERENTE: WILLIAM NOVAIS RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. É sabido que este 

Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto 

ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e 

da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu 

fim específico. Atento aos autos verifico que o reclamante deixou de 

comparecer à audiência ID n. 28265562, mesmo estando ciente do ato. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem custas ou 

honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de 

janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010274-38.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR EVANGELISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

TELEFONICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

SOLANGE LIMA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o bloqueio realizado, impulsiono o feito para intimar o 

devedor do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e 

para os fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-18.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & SAMPAIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA APARECIDA BUENO DA CASTRO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001195-18.2019.8.11.0046. REQUERENTE: FERREIRA & SAMPAIO LTDA 

REQUERIDO: CREUZA APARECIDA BUENO DA CASTRO - ME VISTOS. 

FERREIRA E SAMPAIO LTDA ingressou com ação de cobrança em face de 

CREUZA APARECIDA BUENO DA CASTRO - ME, argumentando que é 

credora da requerida da quantia inicial de R$14.182,53(quatorze mil, cento 

e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), representada pelo 

documento juntado no ID nº 21285450. A conciliação restou inexitosa ante 

a ausência de acordo. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança em que a requerente afirma ser credora da quantia 

inicial de R$14.182,53(quatorze mil, cento e oitenta e dois reais e 

cinquenta e três centavos), representada pelos documentos juntados nos 

autos. Devidamente citada a requerida apresentou-se em audiência onde 

não foi realizado acordo entre as partes. Anoto que a requerida não nega 

a falta de satisfação do débito, inclusive justificando o motivo de não tê-lo 

pago em razão de dificuldades financeiras. Com isso, restando 

incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que a requerida 

não pagou o valor previamente estipulado, razão assiste à autora no que 

tange a cobrança dos valores. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, condenando a requerida CREUZA APARECIDA BUENO DA 

CASTRO - ME ao pagamento da quantia de R$14.182,53(quatorze mil, 

cento e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos) à requerente 

FERREIRA E SAMPAIO LTDA , todos já qualificados nos autos, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O 

valor deverá ser atualizado com base no INPC, a partir do vencimento da 

dívida, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

contar da citação, por se tratar de relação contratual. Preclusa a via 

recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do 

valor devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 do CPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios constante na 

segunda parte do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54, da Lei 9.099/95). Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 31 de janeiro de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 001/2020/DF

 A Excelentíssima Senhora Doutora Laura Dorilêo Cândido - Juíza de 

Direito Diretora do Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o disposto no 

Edital n.º 007/2019/DF, torna pública A DATA PARA APLICAÇÃO DAS 

PROVAS para o Processo Seletivo para Recrutamento e Formação de 

Cadastro de Reserva de Estagiários de Nível Superior em Direito desta 

Comarca, sendo o dia 16 de fevereiro do corrente ano, às 08hs00, a 

realizar-se na Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho, situada na Av. 

Piracicaba, próximo a Delegacia.

 A prova terá duração de 03 (três) horas e os candidatos deverão chegar 

com 30 (trinta) minutos de antecedência ao local da realização das 

provas, munidos do comprovante de inscrição e documento de 

identificação.

 Cumpra-se.

 Publique-se, afixe-se este edital no átrio do Foro.

 Jaciara/MT, 04 de fevereiro de 2020.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1002174-88.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL CIPRIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDEIR VIEIRA CAVALCANTE CIPRIANO (REU)

V. V. C. C. (REU)

B. V. C. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEUDEIR VIEIRA CAVALCANTE CIPRIANO OAB - 003.968.531-45 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002851-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGINIA ABUD SALOMAO OAB - SP140780 (ADVOGADO(A))

ADEMAR MANSOR FILHO OAB - SP168336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA FRANCA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001096-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000224-10.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000224-10.2020.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando a inicial e os documentos que a instruem, denoto que a 

autora acostou certidão de casamento datada de 1997, obstando a 

averiguação da situação atual do casamento. Desta forma, intime-a para 

completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos 

certidão de casamento atualizada, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. Após, tornem 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001871-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, TOMAR conhecimento da petição de ID 

28887281 e requer o que entender de direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001570-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. B. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ OAB - MT0014472A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

G. A. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001570-30.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Considerando que a empresa cujo requerido é sócio está em processo de 

recuperação judicial, e o veículo objeto da lide não fora arrolado junto aos 

bens da empresa, conforme se nota no balanço patrimonial da empresa 

nos autos do processo de recuperação judicial (processo n° 

1000770-02.2019.8.11.0010, documento acostado à ID. 21250056), 

manifeste-se a Administradora Judicial nomeada nos autos da 

Recuperação Judicial, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, inscrita na 

OAB/MT sob nº. 13.810, com endereço sito à Rua Afonso Pena, n° 433, 

Edifício Verona - Salas 1101 e 1102 - Centro, Rondonópolis - MT, 

78700-070, fone: (66) 3022-1626, e-mail: glaucia@gabrasil.adv.br e 

advogados@gabrasil.adv.br, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 

explanado, bem como sobre eventual essencialidade do bem à empresa. 

Após, imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 14 

de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002321-17.2019.8.11.0010

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:

MELISSA AIRES DE CARVALHO (EXECUTADO)

FELIPE MOTTA CARVALHO E OLIVEIRA (EXECUTADO)

MELISSA AIRES DE CARVALHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002075-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002075-21.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Ante o 

caráter modificativo dos Embargos de Declaração opostos (id. 27337224), 

nos termos do artigo 1.023, § 2º, do CPC, abra-se vista ao recorrido para 

contrarrazoar no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. S. D. N. (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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6268 Nr: 319-58.2000.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MACHADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO KUNZE JR. - 

OAB:5.365/MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, para retificar a parte 

dispositiva da sentença, passando a conter a seguinte redação:“Revogo a 

liminar anteriormente deferida.Determino a restituição em favor do 

requerido do valor referente ao veículo, devendo ser considerado o valor 

encontrado na tabela FIPE do momento da busca e 

apreensão.”Permanecem inalterados os demais i tens da 

sentença.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

Intimem-se. Às providências.Jaciara/MT, 04 de fevereiro de 2020.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47028 Nr: 2125-45.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a manifestação da empresa nomeada retro, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, para 

no prazo legal, se manifestarem nos autos, impulsionando o feito e 

requerendo o que entenderem de direito, conforme determinação de fls. 

296

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56260 Nr: 688-61.2014.811.0010

 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: LUIZ FERNANDO MARTELLI, LECY MARIA VARNIER 

MARTELLI, LUZIANI MARIA MARTELLI DE OLIVEIRA ALVES, LISIANE 

KATHIA MARTELLI, LUDUIG AUGUSTO MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, indefiro o pedido de habilitação do credor Espólio de Dhemer 

João Miguel Dall Agnol, formulado às fls. 484/457, tendo em vista que o 

crédito perseguido é o mesmo objeto da ação monitória n°. 

1002605-25.2019.8.11.0010, a qual foi extinta ante o reconhecimento da 

prescrição do crédito.

Lado outro, é de se ver que após a homologação da partilha dos bens à 

fls. 477/478, o inventariante comparece aos autos às fls. 488/496 

pleiteando a retificação das últimas declarações, vez que o percentual e 

número de quotas da empresa Luiz Martelli & Cia Ltda constou de forma 

diversa do disposto no Contrato Social.

A retificação da partilha é possível até mesmo após o trânsito em julgado 

da sentença, inclusive de ofício, conforme dispõe o artigo 656, do CPC, 

verbis:

Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, 

pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as 

partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo 

o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe 

as inexatidões materiais.

Entretanto, diferente do afirmado pelo inventariante, tenho que a avaliação 

realizada pela SEFAZ não está correta, vez que realizada sobre o 

percentual de 20% (6.909,09) sobre as cotas da empresa.

Havendo alteração do percentual e da quantidade de cotas, certamente o 

valor da avaliação será outro.

Assim, determino que o inventariante acoste nova GIA-ITCD, no prazo de 

30 dias, arrolando o percentual e quantidade das cotas da empresa Luiz 

Martelli & Cia Ltda, e comprovante de pagamento do tributo remanescente.

Aportando aos autos, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 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.

Tendo em vista o Termo de Confirmação de Cessão às fls.216/218, 

retifique-se o polo ativo da demanda, incluindo ECKERMANN 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI em substituição ao SUL 

AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, se atentando para o 

substabelecimento e procuração de fl. 219.

Após, intime-se o exequente, para que se manifeste acerca dos 

documentos juntados na decisão de fl. 211, no prazo de 15 (quize) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de fevereiro 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
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 Vistos, etc.

Considerando a existência de erro material na decisão de fl. 271, retifico-a 

para sanar o erro material e fazer constar o seguinte:

 “Desta forma, desconstituo a penhora gravada na matrícula nº. 1.299, do 

CRI de Sinop/MT, devendo ser expedido o competente mandado.

 Ato contínuo, expeça-se termo de penhora do imóvel indicado (n° 1.300 

no Município de Sinop/MT), cabendo ao executado o respectivo registro.”

No mais, persiste a decisão de fl. 271 tal como foi lançada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50948 Nr: 2821-47.2012.811.0010

 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: MARIANO AGUILA GONZALEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Rescisão de Cédula de Crédito Rural 

Hipotecária com Liberação da Hipoteca, cumulada com Pedido de 

Indenização por Perdas e Danos, proposta por Mariano Aguila Gonzalez, 

em face de Banco Cooperativo Sicredi S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo visando à extinção do 

processo, pugnando por sua homologação à fls.484/485.

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Quanto ao pagamento de custas remanescentes, se houver, ficarão a 

cargo dos requeridos.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 158 Nr: 6-49.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃOES 

SACARDI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Vistos, etc.Todavia, como se observa às fls. 582/585, o executado não 

cumpriu de forma satisfatória o determinado, vez que, além de não ter sido 

apresentado os 03 orçamentos, esta magistrada desconhece os 

profissionais que os apresentaram, não havendo detalhamento do trabalho 

a ser realizado, bem como currículo com a comprovação da 

especialização.Assim, rejeito as propostas apresentadas às fls. 

584/585.Todavia, em consulta ao site do Conselho Regional de Corretores 

de Imóveis de Mato Grosso – CRECI, verifico que a proposta de honorários 

periciais, formulada à fl. 566/567, encontra-se em dissonância com o 

disposto na “Tabela de Honorários Mínimos para Prestação de Serviços de 

Intermediações e Avaliações Imobiliárias”.Assim, revogo a nomeação de fl. 

562 e NOMEIO em substituição a empresa GRUPO LÍRIOS, sediada na Rua 

Jurucê, n.º 1290, Jaciara/MT, CEP nº 78.820-000, telefones (66) 

3461-5155, a fim que indique profissional para que avaliar o imóvel 

penhorado nos autos, que deverá manifestar se aceita o encargo, 

devendo cumpri-lo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).Deverão as partes, em 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a nomeação e indicar assistentes técnicos, bem como 

apresentarem quesitos, caso queiram (art. 465 do CPC). Sem prejuízo, 

intime-se o Sr. perito para que, aceitando o encargo, formule a propostas 

de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ainda juntar currículo, 

com comprovação de especialização, inclusive comprovante de inscrição 

no CRECI. Em seguida, manifestem-se as partes em igual prazo.Aportando 

aos autos a proposta de honorários o executado deverá providenciar o 

depósito no prazo de 05 dias a partir da proposta do perito.Fixo o prazo de 

30 (trinta) dias para entrega do laudo, que deverá respeitar as diretrizes 

previstas no art. 473 do Código de Processo Civil.Aportando aos autos o 

laudo pericial, manifestem-se as partes.Após, conclusos.Cumpra-se e 

expeça-se o necessário.Jaciara/MT, 03 de fevereiro de 2020.Laura 

Dorilêo Cândido.Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 607 Nr: 416-63.1997.811.0010

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IGNACIO MAMMANA NETO, MARCELO 

ALIPERTI MAMMANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137, NERCINO LÁZARO RODRIGUES - OAB:4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na ação 

cautelar de sustação de protesto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

NCPC e ratifico a liminar concedida nos autos (fl. 102). Condeno a 

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios em favor da advogada do autor, o qual fixo 10% 

sobre o valor da causa. Oficie-se ao Tabelionato de Protesto do 4º Ofício 

de Rondonópolis/MT, a fim de que seja sustado, em definitivo, o protesto 

das notas promissórias acostadas à inicial.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara/MT, 03 de fevereiro de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 608 Nr: 417-48.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM ZANDONADI, JOSÉ MARCIO SILVA RATTO, 

MIRIAN RIBEIRO FIORI, MÁRIO PATRIOTA FIORI, LAURA MARIA RABELLO 

ALIPERTI, MARCOS ALIPERTI MAMMANA, VÂNIA SCAPINI CONTRI, ROSA 

ANA ALIPERTI MAMMANA, SUSAN VALERIE FAMELLI MAMMANA, JORGE 

HILDERBRANDT, ROBERTO NAKASATO, MARCELO ALIPERTI MAMMANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, MULTIAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, BAYER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137, NERCINO LÁZARO RODRIGUES - OAB:4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO GARCIA 

LEAL - OAB:, Ari Borba de Oliveira - OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:5.448-B

 Vistos, etc.

Atenta ao pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

à fl. 1.434, intime-se o executado para pagar o débito no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 
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que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Não pago o débito no prazo de 15 (quinze) dias, atualize-se o credor o 

débito, no mesmo prazo, incluindo honorários em cumprimento de 

sentença e multa, e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo.

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias do art. 523 do CPC, inicia-se o 

prazo de mais 15 (quinze) dias para que o executado, independente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, 

tudo na forma do artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria 

enumerada no artigo 525, § 1º, do CPC.

O Oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, remoção, 

depósito e avaliação, a não ser que haja decisão expressa em sentido 

contrário.

Lado outro, em relação ao petitório de fls. 1.429/1.433, tais arguições 

deverão ser analisadas em momento oportuno, nos autos do procedimento 

de liquidação de sentença.

Assim, cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 1.428.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57722 Nr: 1895-95.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGILIA TEREZINHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 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 do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57970 Nr: 2089-95.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDRA, GIOVANI AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 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 do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4707 Nr: 332-91.1999.811.0010

 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: FORD LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESAÚ DE CASTRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente para que efetue, no prazo de 5(cinco) dias, o 

recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 104,88, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls 106. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

104,88. 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7280 Nr: 1223-78.2000.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO VALE SÃO 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461/B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte Executada para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 406,43, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença fls 76. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

261,99 e o valor da taxa judiciária de R$ 144,44. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em 

branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18261 Nr: 2905-92.2005.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO FONTANA, HORACIO 

MENDONÇA NETO, ROMEO SEIDENFUS, MARIA TEREZINHA RODRIGUES 

DE MENDONÇA, MARIANE SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS - 

OAB:6852MT

 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 Exceção de 

Pré-executividade e documentos retro, impulsionando o feito e requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52422 Nr: 1002-41.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ROVERSI, ROSA HELENA 

CESNIQUE ROVERSI, MAURÍCIO ROVERSI, ONDINA ALVES ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, GUSTAVO R.GOES NICOLADELLI - 

OAB:MT/17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA ROVERSI - 

OAB:8.072, MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Banco do Brasil S/A, oficie-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Jaciara/MT para que efetue a baixa na hipoteca 

referente à Cédula Rural Hipotecária n°. 96/70245-1 (atual 085.400.199), 

contratada pelos executados em 22/07/1996, com vencimento para 

31/10/2002, no valor de R$ 24.247,84, cujos emolumentos se darão às 

expensas do exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55577 Nr: 105-76.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA, VALMIR LUIZ 

GUEDES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A, FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., USINA 

JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4.737, José 

Armando da Glória Batista - OAB:41.775 - SP, Mariana Aravechia 

Palmitesta - OAB:299.951 - SP, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:4062 MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a manifestação da empresa retro, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, para no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestarem sobre nos autos, impulsionando o feito 

e requerendo o que entenderem de direito, conforme determinação de fls. 

658.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74146 Nr: 178-77.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA – ME, 

PEDRO DA SILVA, Paulo da Silva, JELSEI TEREZINHA LANGNER SILVA , 

PEDRO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido da exequente pela realização de constrições de bens 

via Bacenjud, Renajud, e Infojud (ref. 120), pedido este já formulado à ref. 

72, ocasião em que foi determinada a intimação da exequente para 

apresentasse a planilha do débito, bem como extrato de consulta via 

DETRAN-NET e CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos 

Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso) (ref. 74).

Todavia, até a presente data a exequente não cumpriu a determinação 

supra.

Assim, intime-se a exequente para que cumpra o determinado à ref. 74, no 

prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 118236 Nr: 4902-56.2018.811.0010

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES 

RABELLO E AZEVEDO LTDA ME, AGENOR NUNES DE AZEVEDO NETO, 

JOSÉ ADILSON RABELO, CARLOS JOAQUIM DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELOS - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de 

declaração opostos por tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS, por não 

restar configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do 

CPC.Consequentemente, mantém-se incólume a sentença 

proferida.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara - MT, 04 de fevereiro de 

2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3665 Nr: 17-44.1991.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, USINA PANTANAL DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ATRIUM S/A 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA, MICAEL HEBER MATEUS, MICHAEL 

HEBER MATHEUS, LÚCIA GOMES NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, 

MOUNIR NAOUM, CLAUDIA NAOUM CASTRO, TANIA NAOUM CABLE, 

ESPÓLIO DE WILLIAN HABIB NAOUM, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CARLA 

NAOUM COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO TOLEDO MALULI - OAB:GO 

8.534-A

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Carla Naoum Coelho, Cpf: 

49490702153, Rg: 1.404.635 SSP GO Filiação: Willian Habib Naoum e Lucia 

Gomes Naoum, brasileiro(a), casado(a), turismóloga, Endereço: Qd Shis 

Ql, 12, Conj 04, Casa 04, Bairro: Lago Sul, Cidade: Brasilia-DF

Executados(as): Tania Naoum Cable, Cpf: 69627363120, Rg: 1.462.779 

SSP GO Filiação: Willian Habib Naoum e Lucia Gomes Naoum, brasileiro(a), 

casado(a), Endereço: Rua Edigar Pereira Viana, Nº 500, Bairro: Cond. das 

Chácaras Cataguá, Cidade: Taubaté-SP

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1771 Nr: 608-59.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR ENAR DE VLIEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - 

OAB:GO 12.242-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte exequente para que efetue, no prazo de 5(cinco) dias, o 

recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 337,52, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls 380/381v. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 337,52. 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30754 Nr: 2827-59.2009.811.0010

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:MT 26.417-A

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOSÉ MACEDO em 

desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT, ambos qualificados.

À fl. 225, o executado juntou comprovante do pagamento da condenação.

Em seguida, o exequente comparece aos autos dando por quitada a 

obrigação, requerendo o levantamento dos valores (fls. 228).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Ante o pagamento do débito, deve ser reconhecido o pagamento do débito 

com a consequente extinção do feito.

Ante o exposto, julgo extinto o presente cumprimento de sentença com 

resolução do mérito face ao pagamento do débito com supedâneo no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino a liberação do valor depositado à fl. 226, em favor do 

exequente.

Custas, na forma da sentença prolatada nos autos.Após, arquivem-se os 

autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003379-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA XIMENES & XIMENES LTDA - ME (EXECUTADO)

DANIEL TEIXEIRA XIMENES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1003379-89.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 1.695,24 ESPÉCIE: [Taxa 

de Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: TEIXEIRA XIMENES & XIMENES LTDA - ME 

Endereço: RUA CARIJÓS, 673, APTO 02, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 Nome: DANIEL TEIXEIRA XIMENES Endereço: RUA CAIÇARA, 

1381, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Trata-se de 

execução fiscal cobrando imposto municipal devido pelo executado cujo 

valor vem expresso na CDA,requerendo a citação para pagamento no 

prazo legal DECISÃO: te-se a parte Executada por carta para pagar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e 

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

sob pena de penhora.Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. Na hipótese da citação restar frustrada, cite-se por oficial de 

Justiça, o qual deverá em 10 dias, diligenciar junto ao DETRAN e CRI desta 

Comarca acerca de bens em nome do devedor, nos termos do parágrafo 

único do artigo 37 da Lei n. 6.830/1980. Não localizado o devedor e, 

independentemente de nova manifestação, intime-se o exequente para 

indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo 

da citação, sem o pagamento do débito, e não sendo localizados bens pelo 

Oficial de Justiça, intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 

(quinze) dias, bens para a penhora. 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, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, 

digitei. JACIARA, 5 de fevereiro 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.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003293-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO M. VIEIRA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

ROGERIO MENEZES VIEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1003293-21.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 8.619,73 ESPÉCIE: [Taxa 

de Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: ROGERIO M. VIEIRA COMERCIO - ME Endereço: 

RUA GUAICURUS, 637, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: 

ROGERIO MENEZES VIEIRA Endereço: RUA GUAICURUS, 637, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Trata-se de execução fiscal 

cobrando imposto municipal devido pelo executado cujo valor vem 

expresso na CDA,requerendo a citação para pagamento no prazo legal 

DECISÃO: te-se a parte Executada por carta para pagar, no prazo de 05 

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

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

penhora.Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

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

hipótese da citação restar frustrada, cite-se por oficial de Justiça, o qual 

deverá em 10 dias, diligenciar junto ao DETRAN e CRI desta Comarca 

acerca de bens em nome do devedor, nos termos do parágrafo único do 

artigo 37 da Lei n. 6.830/1980. Não localizado o devedor e, 

independentemente de nova manifestação, intime-se o exequente para 

indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo 

da citação, sem o pagamento do débito, e não sendo localizados bens pelo 

Oficial de Justiça, intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 

(quinze) dias, bens para a penhora. 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, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, 

digitei. JACIARA, 5 de fevereiro 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.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003183-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINETE SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1003183-22.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 270,31 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: LINDINETE SANTOS PEREIRA Endereço: RUA 

CAROLINA, 272, QD 04 L 03, CLEMENTINA, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

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

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

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

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:Trata-se de execução fiscal cobrando imposto 

municipal devido pelo executado cujo valor vem expresso na 

CDA,requerendo a citação para pagamento no prazo legal DECISÃO: te-se 

a parte Executada por carta para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa ou garantir a execução, sob pena de penhora.Para as 

hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, cite-se por oficial de Justiça, o qual deverá em 10 dias, 

diligenciar junto ao DETRAN e CRI desta Comarca acerca de bens em 

nome do devedor, nos termos do parágrafo único do artigo 37 da Lei n. 

6.830/1980. Não localizado o devedor e, independentemente de nova 

manifestação, intime-se o exequente para indicar endereço válido, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento 

do débito, e não sendo localizados bens pelo Oficial de Justiça, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora 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, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, digitei. JACIARA, 5 de 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002243-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON AUREO FERNANDES (EXECUTADO)

ALISSON AUREO FERNANDES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002243-23.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 1.498,36 ESPÉCIE: [Taxa 

de Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: ALISSON AUREO FERNANDES - ME Endereço: 

RUA TUPIS, 584, SANTA RITA, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: 

ALISSON AUREO FERNANDES Endereço: TUPIS, 584, CASA, SANTA 

RITA, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ESUMO DA INICIAL:Trata-se de execução fiscal 

cobrando imposto municipal devido pelo executado cujo valor vem 

expresso na CDA,requerendo a citação para pagamento no prazo legal 

DECISÃO: te-se a parte Executada por carta para pagar, no prazo de 05 

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

na Certidão de Dívida Ativa ou garantir a execução, sob pena de 

penhora.Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na 

hipótese da citação restar frustrada, cite-se por oficial de Justiça, o qual 

deverá em 10 dias, diligenciar junto ao DETRAN e CRI desta Comarca 

acerca de bens em nome do devedor, nos termos do parágrafo único do 

artigo 37 da Lei n. 6.830/1980. Não localizado o devedor e, 

independentemente de nova manifestação, intime-se o exequente para 

indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo 

da citação, sem o pagamento do débito, e não sendo localizados bens pelo 

Oficial de Justiça, intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 

(quinze) dias, bens para a penhora 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, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, 

digitei. JACIARA, 5 de fevereiro 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.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002243-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON AUREO FERNANDES (EXECUTADO)

ALISSON AUREO FERNANDES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002243-23.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 1.498,36 ESPÉCIE: [Taxa 

de Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: ALISSON AUREO FERNANDES - ME Endereço: 

RUA TUPIS, 584, SANTA RITA, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: 

ALISSON AUREO FERNANDES Endereço: TUPIS, 584, CASA, SANTA 

RITA, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ESUMO DA INICIAL:Trata-se de execução fiscal 

cobrando imposto municipal devido pelo executado cujo valor vem 

expresso na CDA,requerendo a citação para pagamento no prazo legal 

DECISÃO: te-se a parte Executada por carta para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa ou garantir a execução, sob pena de 

penhora.Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 
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advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na 

hipótese da citação restar frustrada, cite-se por oficial de Justiça, o qual 

deverá em 10 dias, diligenciar junto ao DETRAN e CRI desta Comarca 

acerca de bens em nome do devedor, nos termos do parágrafo único do 

artigo 37 da Lei n. 6.830/1980. Não localizado o devedor e, 

independentemente de nova manifestação, intime-se o exequente para 

indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo 

da citação, sem o pagamento do débito, e não sendo localizados bens pelo 

Oficial de Justiça, intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 

(quinze) dias, bens para a penhora 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, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, 

digitei. JACIARA, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002848-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PAIM NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002848-66.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação rescisória de contrato c/c condenatória de repetição de 

indébito proposta por Maria de Lourdes Paim Neto contra Residencial 

Florais do Vale LTDA, qualificados na inicial. Determinada a emenda à 

inicial (id. 25877158), a requerente manteve-se inerte (id. 27973436), 

mesmo advertida sobre a possibilidade de indeferimento da vestibular. 

Vieram os autos conclusos. Decido. Tem-se que a requerida deixou de 

emendar a inicial, desafiando o indeferimento. Portanto, imperiosa a 

aplicação do artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, inciso IV, ambos 

do CPC, indeferindo-se a petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição 

inicial com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, inciso 

IV, ambos do CPC e, consequentemente, julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma 

legal. Após o trânsito em julgado determino arquivamento do presente feito 

com as anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor. Sem custas e honorários. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001333-93.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. A. (RECONVINDO)

 

Certifico e dou fé que na presente data faço expedir intimação para o 

Representante Legal da Parte Autora se manifestar, no prazo de 10(dez) 

dias, sobre o retorno do Aviso de Recebimento (AR) da Carta de Citação 

onde acusou que o Requerido mudou de endereço.É o que me cumpre 

certificar. Jaciara-MT, 05 de fevereiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-50.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. G. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELE CRISTINA ROCHA GOMES OAB - 062.233.791-29 

(REPRESENTANTE)

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 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA AUTOS Nº 1000092-50.2020.8.11.0010 Criança/adolescente: 

Felipe Augusto Gomes Araújo Representante/requerente: Gabriele Cristina 

Rocha Gomes Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Vistos, etc. Cite-se o instituto requerido, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, defender-se, no prazo de 60 dias (art. 183 do 

NCPC), consignando-se no mandado que se não for contestada a ação, 

os fatos alegados na exordial, presumir-se-ão verdadeiros (arts. 285 e 

319 do CPC). Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, conforme 

requerido (art. 5º, LXXIV da CF, art. 4º da Lei nº 1.060/50 e art. 128 da Lei 

nº 8.213/91). Considerando que o INSS sequer comparece à audiência de 

instrução e julgamento, entendo desnecessária a designação de audiência 

de conciliação, em atendimento ao princípio constitucional da razoável 

duração do processo. Juntada a contestação, intime-se a requerente 

para, em 10 (dez) dias, apresentar impugnação à contestação. Cumpridos 

os atos acima, volvam-me conclusos para saneamento. Considerando 

haver interesse de incapaz no feito, vistas ao Ministério Público para 

manifestação. Cumpra-se. De Lisboa para Jaciara/MT, 22 de janeiro de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA OAB - 703.793.941-20 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)
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Certifico e dou fé que em contato telefônico com a Gestora da Primeira 

Vara Cível de Rondonópolis foi obtida a informação de que a Carta 

Precatória foi distribuída para aquele Juízo sob o n.º 

1001530-35.2020.8.11.0003. Certifico ainda, que em consulta a aludido 

processo, verificou-se o cumprimento do mandado pelo Oficial, cujos 

documentos de comprovação estão anexos a esta Certidão. Jaciara-MT, 

05 de fevereiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000148-83.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO INOCENCIO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Autos nº 1000148-83.2020.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação de 

restabelcimento de aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela 

antecipada ajuizada por Geraldo Inocêncio de Araujo em face do Instituto 

Nacional De Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Em 

síntese, narra o autor que a aposentadoria por invalidez foi concecida por 

meio da ação judicial n. 4143-76.2010.4.01.3602 que tramitou na Justiça 

Federal de Rondonópolis/MT, bem como alega que está incapacitado há 15 

(quinze) anos e que recebeu o referido benefício por 07 (sete) anos. 

Todavia, em 15/12/2018 a Autarquia-ré cessou o benefício, por entender 

que a invalidez não persistia. (fl. 14) Assim, a parte autora requer o 

deferimento da tutela de urgência para que o benefício seja imediatamente 

restabelecido, visto que Geraldo é portador de poliomielite e, por 

conseguinte, permanece incapacitado, conforme atestados médicos 

colacionados na incial. É o relatório. Passo a decidir. Pois bem, presentes 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, recebo a inicial e 

passo à análise do pedido de tutela de urgência. Dispõe o art. 300 do 

Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sobre a concessão da 

tutela de urgência de natureza antecipada ensina Fredie Didier Jr., Teresa 

Arruda Alvim Wambier, Eduardo Talamini e Bruno Dantas, na obra: Breves 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil, in verbis: “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”. (Pag. 782, Revistas 

dos Tribunais). No caso em tela, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano, ao menos no presente momento, restaram demonstrados. 

Isso porque o autor é portador de sequelas da poliomielite, sendo estas no 

membro inferior esquerdo. Apresenta, também, pé torto congênito, atrofia 

dos músculos da perna, diminuição de tamanho e diâmetro da perna 

esquerda, ocasionando “alteração deambular, pisada torta”. Manifesta, 

ainda, sequelas de fratura, além de escoliose, osteofitos e desidratação 

em coluna lombar, conforme se observa do atestado médico colacionado 

aos autos, CID G12.9, B91, T93, Q66, M625, T932 e G578. (fls. 11/12). 

Verifica-se, ainda, que o benefício foi concedido ao autor em 22 de 

fevereiro de 2013, por meio de sentença prolatada nos autos n. 

4143-76.2010.4.01.3602 da Justiça Federal de Rondonópolis, com DIB e 

em 1º de setembro de 2011 (DER), conforme consulta processual no site 

da Justiça Federal, sendo cessado em 15 de dezembro 2018, ou seja, o 

autor recebeu o benefício por mais de 05 (cinco) anos, levando a crer que 

necessita do benefício, uma vez que é analfabeto e está fora do 

concorrido mercado de trabalho há muito tempo. Cumpre salientar, 

também, que o trabalho exercido anteriormente pelo autor exigia esforço 

físico, portanto, devido ao seu quadro clínico não é possível exercê-lo. 

Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da tutela provisória de 

urgência para determinar que o INSS restabelça o beneficio de 

aposentadoria por invalidez ao autor, e promova o pagamento do valor 

correspondente, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais). Defiro a concessão de assistência jurídica gratuita 

nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. 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. Ainda, em consonância com a Recomendação 

Conjunta nº 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. Assim, em razão da suposta patologia que está acometido a 

parte requerente, nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 

2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro 

Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 12 de março 

de 2020, às 09h15. 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$ 

420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 

da Resolução nº 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, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, 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. Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

601.707.720-5, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002249-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. N. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. F. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002249-30.2019.8.11.001 Requerente: Amanda 

Beatriz Neves de Lima Requerido: Julio Cesar Ferreira Vistos, etc. 

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

proposta por Amanda Beatriz Neves de Lima em desfavor de Julio Cesar 

Ferreira, devidamente qualificados nos autos. Infere-se dos autos que as 

partes se reconciliaram, tendo a requerente pugnado pela desistência da 

ação (id. 28324445). É o relatório. Passo a decidir. Pois bem, considerando 

que o requerido não foi sequer citado, desnecessária sua aquiescência 

quanto ao pedido de desistência, sendo a homologação do pedido medida 

de rigor. Ante o exposto, homologo a desistência da ação e julgo extinto o 

feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 90 do Código de Processo 

Civil condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, todavia, a exigibilidade da condenação ficará 

suspensa conforme artigo 98, § 3º, do CPC, pois a autora é beneficiária da 

assistência jurídica gratuita. Após o trânsito em julgado determino 

arquivamento do presente feito com as anotações, comunicações e 

baixas necessárias no cartório distribuidor. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002194-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação de ID 24741718 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002227-69.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT13663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002227-69.2019.811.0010 Requerente: João Batista 

Vitor dos Santos Requerida: Luce-Meire Fortunato dos Santos Vistos, etc. 

O requerente foi devidamente intimado a completar a inicial acostando 

documentos idôneos a comprovar a insuficiência de recurso a fim de 

justificar o pedido de concessão de assistência jurídica gratuita, porém 

permaneceu inerte (id. 28638128). Consigne-se que os benefícios da 

gratuidade da Justiça devem ser deferidos “à pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 98, 

caput, do CPC). Por sua vez, o dispositivo legal supracitado deve ser 

analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais 

precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe 

que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de 

recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. No caso 

dos autos, o requerente permaneceu inerte quando intimado a comprovar 

a insuficiência de recursos. Assim, indefiro o benefício da Justiça gratuita. 

Desta forma, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição com 

fulcro no art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima 

mencionado, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se. De 

Lisboa para Jaciara/MT, 31 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90199 Nr: 1476-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Luiz dos Santos Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço a intimação do advogado da parte autora para 

apresentar os calculos a fim de expedir os RPVs. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10858 Nr: 1396-34.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÓGICA ENGENHARIA LTDA, FINANCIAL 

IMOBILIÁRIA, ÁUREO CÂNDIDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - OAB:15222, 

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - OAB:3179/MT, JEANCARLO 

RIBEIRO - OAB:7179/MT, Maria Silvia Celestino - OAB:7889-A, Paula 

Coelho Barbosa Tenuta - OAB:8962

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo legal, manifestar-se acerca da impugnação do executado e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46638 Nr: 1677-72.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMARÇO GOMES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTÔNIO COSTA 

MENACHO - OAB:10.919/MT, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, compulsando os autos pude verificar que 

embora tenha expedido intimação de fls.126 à APSADJ, a fim de implantar, 

ou comprovar a implantação do benefício, sob pena de multa diária que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, conforme Aviso de recebimento 

colacionado às fls.126vº, até a presente data não trouxeram aos autos 

comprovante da implantação, motivo pelo qual nesta data promovo 

INTIMAÇÃO do Exequente para que, no prazo legal, faça juntar aos autos 

informações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73 Nr: 456-11.1998.811.0010

 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: APARECIDO BRIANTE E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME FELICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNELO BEZERRA NETO - 

OAB:MT/320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente para que efetue, no prazo de 5(cinco) dias, o 

recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 353,33, a que foi 
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condenado nos termos da r. sentença de fls 127/130. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 353,33. 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848 Nr: 61-53.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EMÍLIO RODRIGUES DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Barini Nespoli - 

OAB:9229-MT, ERIKA BUTARELLO GENTILLE DE CAMARGO - 

OAB:6550-B, LEONARDO LUIS NUNES BERNASOLI - OAB:10.539, 

MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, procedo a 

INTIMAÇÃO das partes para que efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das Custas Processuais “pro rata” 50%” no importe de R$ 

425,11, a que foram condenados nos termos da r. sentença de fls 68. 

Este valor deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor 

das custas, sendo R$ 212,56 (cada parte). 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1198 Nr: 344-76.1997.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EMÍLIO RODRIGUES DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÙ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, procedo a 

INTIMAÇÃO das partes para que efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das Custas Processuais “pro rata” 50%” no importe de R$ 

196,01, a que foram condenados nos termos da r. sentença de fls 68 

(autos cód. 848). Este valor deverá ser recolhido num único boleto, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 98,01 (cada parte). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – 

digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na última 

opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida 

preencher os campos com o número único do processo, como por 

exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. 

Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então 

clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os 

itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um 

(apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. 

Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85596 Nr: 4953-38.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSB, IVDS, MDLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4953-38.2016.811.0010 - 85596

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SAMUEL DA SILVA BERNDT, ITAINARA VIEIRA DA 

SILVA E OUTROS

PARTE REQUERIDA: RENAN DA SILVA BERNDT

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Renan da Silva Berndt, Cpf: 

05495923189, Rg: 2661249-6 SSP MT Filiação: Enedio Berndt e Rosimar 

Pereira da Silva Berndt, data de nascimento: 14/11/1997, brasileiro(a), 

natural de Jaciara-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 06, N 170, Bairro: Cohab 

São Lourenço, Cidade: Jaciara-MT,

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, efetue no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

Custas Processuais no importe de R$ 384,31, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença ref. 63, este valor deverá ser recolhido num único 

boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 384,31. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – 

digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na última 

opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida 

preencher os campos com o número único do processo, como por 

exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. 

Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então 

clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os 

itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um 

(apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. 

Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Jaciara - MT, 3 de fevereiro de 2020.

Audyrlene Rocha Almeida

Gestor Judicial

Autorizado art. 1.205/CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 118144 Nr: 4861-89.2018.811.0010

 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): DARYANE FERREIRA RAGALZI, GILBERTO 

MATOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIVAN BALEEIRO BONADIO 

- OAB:22319/O

 Vistos em correição.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia em face de 
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DARYANE FERREIRA RAGALZI e GILBERTO MATOS DE CARVALHO, 

VULGO “Gil Doido”, ambos devidamente qualificados nos autos, com 

incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei Federal n° 

11.343/2006, em concurso material de crimes.

Segundo a exordial acusatória, no decorrer dos anos de 2017 e de 2018, 

nesta cidade e Comarca de Jaciara, os denunciados DARYANE Ferreira 

Ragalzi, vulgo “DARI” e GILBERTO Matos de Carvalho, vulgo “GIL DOIDO”, 

com consciência e vontade, tinham em depósito, adquiriram, venderam e 

guardaram, para fins de traficância, substância entorpecente, sem 

autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 

(1° FATO – Art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006)

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados 

DARYANE Ferreira Ragalzi, vulgo “DARI” e GILBERTO Matos de Carvalho, 

vulgo “GIL DOIDO”, com consciência e vontade, associaram-se, com a 

finalidade de praticarem, de forma reiterada, o crime de tráfico de 

entorpecentes. (2° FATO – Art. 35, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006)

Com efeito, exsurge dos autos que as Polícias Civil e Militar já haviam sido 

acionadas por inúmeras vezes, oportunidade em que os denunciantes 

relatavam que os denunciados estavam conluiados entre si e eram os 

principais fornecedores dos pontos de droga desta cidade e Comarca de 

Jaciara, razão pela qual fora instaurada a “Operação Ícaro” pela Polícia 

Judiciária Civil, ocasião em que foi determinada judicialmente a 

interceptação telefônica dos implicados.

Relatam os autos de investigação e os autos de interceptação telefônica 

em apartado, que as diligências das interceptações foram acompanhadas 

pela Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato 

Grosso e pelo Núcleo de Inteligência Regional de Rondonópolis, de modo 

que os fatos que antes se afiguravam como indícios e suspeitos, 

transmudaram-se em elementos concretos e evidentes com a quebra do 

sigilo telefônico.

Consta do Relatório de Análise nº 008/2018 – NI/Rondonópolis – Operação 

Ícaro – JAC, inúmeras ligações telefônicas realizadas pelos denunciados e 

entre eles efetivando a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que 

eles utilizavam, na maioria das vezes, códigos como “chá”, “tem um corre”, 

“óleo”, “fumo”, “brown”, entre outros termos, todos notoriamente 

característicos do comércio ilegal de drogas.

Assim sendo, em um panorama, verifica-se que o denunciado “GIL DOIDO” 

era convivente da implicada “DARI”, sendo que esta última morava em uma 

residência localizada na Avenida Botocudos, nº 1141, Bairro Santo 

Antônio, já “GIL DOIDO” residia no Bairro Nova Jaciara.

Conforme apurou-se durante as investigações, sobretudo no Relatório de 

Análise, os denunciados mantinham conversas telefônicas entre eles, 

oportunidade em que arquitetavam o comércio de substâncias 

entorpecentes, senão vejamos alguns trechos (f. 60/80 dos autos em 

apenso de interceptação telefônica):

“DARI” - O ROBSON MANDOU UMA MOTO AQUI.

“GIL DOIDO” - HA NAO, ISSO AI E QUE O CARA PAGOU UM QUILO E 

SETECENTOS PARA ELE, EU FUI LA AGORA, DUM FUMO RUIM, DA COR 

DE UMA FOLHA VERDE, DAQUELES FUMO SECO, VERDE, NÃO TEM. (…).

“DARI”: MAS É UM MONTE.

“GIL DOIDO”: MONTE NADA É TRÊS PEDAÇOS DE MEIO, UM MONTE (…).

“DARI” - QUER QUE EU MANDE FOTO AI.

(...)

“DARI” - É UM, DOIS, TRES, QUATRO, CINCO PEDAÇO

“GIL DOIDO” - PEDAÇO PEQUENO CORTADO NE.

“DARI” - É.

“GIL DOIDO” - ENTÃO, CHO FALAR PROCE OCE VAI LA BUSCAR A MALA 

LA PRO METRO.

“DARI” - QUE DIA.

“GIL DOIDO” - É PRA IR DE HOJE PRA AMANHÃ, AI É O SEGUINTE EU 

FALEI PRA ELE QUE, ELE FALOU QUANTO A GURIA COBRA, EU FALEI 

NAO OCE MANDA EM CHÁ PRA MIM TA VALENDO AI, EU VOU VE SE ELE 

MANDA UM QUILO PRA NOIS AI, DO FUMO DELE DO BOM PRA PAGAR O 

CORRE LA DE TRAZER OS CINCO, OCE VAI TRAZER OU NAO.

(…) “GIL DOIDO x “DARI” - “DARI” DIZ QUE ESTÁ NO NATANEL. “GIL 

DOIDO” DIZ QUE A NEIA LIGOU LA E IRÁ DAR CERTO E VAI MANDAR O 

GURI DESCER, SENDO ASSIM DIZ QUE IRA GANHAR METADE EM CIMA, 

POIS NÃO E BESTA, GIL DIZ QUE O GURI NÃO IRA EMPRESTAR O 

MOTOR, ELE PAGA PARA O GURI IR BUSCAR, GIL PEDE PRA DARI FAZER 

UM DINHEIRINHO HOJE, POIS ELE ESTA PRECISANDO”.

(…) “GIL DOIDO x DARI” - “DARI” DIZ QUE ESTAVA NA CASA DO 

NATANEL FUMANDO UM BRAW. GIL DIZ QUE ESTÁ COM UM CORRE DE 5 

PEÇAS E MANDA A FOTOS PARA ELA POR MEIO DE WHATSAPP PARA 

COMPROVAR.”

(…) “GIL DOIDO” - ENTÃO SE EU VENDER MIL E QUINHENTOS, EU GANHO 

QUINHENTOS, ENTENDEU E VENDE, ENTÃO FICA DE BOA, TENHA 

PACIÊNCIA.

(…) “GIL DOIDO” - (…) ELE PEGOU UM E DUZENTOS AI, NÃO TEM UM 

REAL (…) E ESTÁ QUERENDO MAIS COISA AQUI, ENTENDEU? EU NÃO 

VOU LIBERAR. (…) O CARA VAI DESCER PRA MATAR ELE, TÔ NEM AI, 

SEM VERGONHA TEM DE CAIR NA BALA, TUDO TEM QUE MATAR ESSE 

BANDO DE VAGABUNDO, SEM VERGONHA.

(…) “DARI”: ENTÃO TA BOM MEU AMOR.

(…) “DARI” x “GIL DOIDO” - “DARI DIZ QUE MANDEU CINCÃO, GIL PEDE 

PRA SEGURAR PORQUE ESTÁ PRECISANDO DE DINHEIRO, DARI DIZ QUE 

COMPROU UM CIGARRO, GIL FICA BRAVO, DIZ QUE NAO VAI DAR 

CERTO NAO”.

 (…) “DARI” x “GIL DOIDO” - GIL PERGUNTA DOS CORRE, RECLAMA POR 

QUE DARI SO FICA “MORGADA”, TEM QUE IR PARA O CORRE”.

Assim, restou demonstrado que os denunciados de fato estavam 

associados há tempos para a prática reiterada de referido delito na 

cidade, vez que estavam intimamente conluiados no armazenamento, 

transporte e venda das substâncias entorpecentes neste município de 

Jaciara.

Prova disso é que durante todo o período da interceptação os 

denunciados foram flagrados inúmeras vezes negociando entre si a 

venda de drogas, conforme restou demonstrado nas transcrições levadas 

a efeito acima.

Em que pese o denunciado “GIL DOIDO” ter sido preso na data de 31 de 

maio de 2018, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas 1, foram 

encontradas várias cartas manuscritas na residência da implicada “DARI” 

(fls. 43/47), que tinha como remetente aquele.

Nas cartas, o denunciado “GIL DOIDO” solicitava drogas para a implicada 

“DARI”, relacionava os usuários de drogas que estavam devendo e 

orientava-a para que continuasse a mercância de entorpecentes.

Ademais, vale ressaltar que muito embora não tenha sido apreendida uma 

quantidade expressiva de drogas com nenhum dos denunciados nas 

buscas e apreensões realizadas no dia 25/07/2018, não há que se falar 

em ausência de materialidade, vez que as demais provas obtidas nas 

investigações policiais, principalmente as interceptações telefônicas, 

demonstram cabalmente a prática dos crimes de tráfico de drogas e 

associação para o tráfico.

Nesse sentido, vejamos a posição firmada pelo Superior Tribunal de 

Justiça:

A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se 

existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de 

tráfico. No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas 

investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são 

meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da 

droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação 

penal. (STJ – HC 131.455-MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

julgado em 2/8/2012.)

Em 08 de agosto de 2018, foi determinada a notificação dos acusados 

para oferecerem defesa prévia por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Devidamente citados, os acusados DARYANE FERREIRA RAGALZI e 

GILBERTO MATOS DE CARVALHO apresentaram defesa preliminar.

 Não estando presentes hipóteses de absolvição sumária, a denúncia foi 

recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

fevereiro de 2019, às 14h00min (21/01/2019).

 Na audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e, posteriormente, 

realizado o interrogatório dos acusados DARYANE FERREIRA RAGALZI e 

GILBERTO MATOS DE CARVALHO, sendo os depoimentos tomados e 

gravados digitalmente em CD-R.

 Em alegações finais, o Ministério Público requereu que fosse julgada 

procedente em seu inteiro teor a denúncia, a fim de condenar os réus 

DARYANE FERREIRA RAGALZI e GILBERTO MATOS DE CARVALHO, 

como incurso nos artigos 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei 

Federal n° 11.343/06, em concurso material de crimes (14/05/2019).

A defesa dos acusados DARYANE FERREIRA RAGALZI e GILBERTO 

MATOS DE CARVALHO pugnou: a) preliminarmente pela nulidade das 

provas colhidas durante a busca e apreensão domiciliar e, por 

consequência, o desentranhamento dos autos das cartas apreendias; b) 

no mérito, a absolvição dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, em 

razão da ausência de materialidade do crime; c) a absolvição dos 
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acusados quanto à imputação do crime de associação para o tráfico de 

drogas, visto que não ficou demonstrado a existência de ânimo 

associativo entre os acusados com o fim específico de cometerem o crime 

de tráfico de drogas; d) subsidiariamente, a aplicação do tráfico 

privilegiado com relação a acusada Daryane Ferreira Ragalzi (18/06/2019).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal objetivando apurar a autoria e a responsabilidade 

criminal dos réus DARYANE FERREIRA RAGALZI e GILBERTO MATOS DE 

CARVALHO, todos devidamente qualificados nos autos, pela prática do 

delito tipificado na peça vestibular.

 De inicio, a defesa dos acusados DARYANE FERREIRA RAGALZI e 

GILBERTO MATOS DE CARVALHO arguiu preliminarmente a nulidade das 

provas colhidas durante a busca e apreensão domiciliar, pugnando para 

que sejam desentranhadas dos autos as cartas apreendidas, alegando em 

síntese, ausência de especificação na decisão judicial, dos objetos a 

serem apreendidos na residência da ré.

 Vejamos o descrito no artigo 240, do Código de Processo Penal:

 “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a 

autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos 

falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de 

crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu 

poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo 

possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção. (...)”

Verifica-se, que o próprio artigo 240, § 1º, traz em seus incisos as 

hipóteses em que autorizam o mandado de busca e apreensão, não 

necessitando, portanto, que a autoridade judiciária especifique quais os 

objetos a serem apreendidos.

Insta salientar ainda, que a hipótese descrita na alínea “h” já legitima a 

atuação da polícia no caso em exame, pois, apreenderam as cartas 

munidos com mandado de busca e apreensão domiciliar, sendo este 

decorrente de ordem judicial, portanto, legítima.

Assim, improcede o questionamento quanto a idoneidade da prova 

produzida, ficando evidente que a prova assim obtida nada tem de ilícita, 

quer quanto à sua obtenção, quer quanto à sua produção e valoração no 

processo, visto que foi realizada em consonância com o ordenamento 

jurídico, nos exatos limites das normas de regência.

ANTE O EXPOSTO, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa 

de DARYANE FERREIRA RAGALZI e GILBERTO MATOS DE CARVALHO, 

eis que desprovido de qualquer fundamentação idônea, não existindo 

nulidades a serem declaradas.

 I – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, cabeça, da Lei Federal n° 

11.343/2006).

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do 

boletim de ocorrência, representação por prisões preventivas e busca e 

apreensão domiciliar, representação interceptação telefônica – Relatório 

de Análise n° 008/2018, bem como pelas declarações carreadas aos 

autos.

 No que tange à autoria e responsabilidade dos réus, analisando 

atentamente os autos, verifico que há provas suficientes para 

comprová-las, razão pela qual o pedido contido na denúncia deve ser 

julgado procedente, com a consequente condenação dos réus DARYANE 

FERREIRA RAGALZI e GILBERTO MATOS DE CARVALHO pelo delito em 

análise.

Ao ser ouvido em Juízo, a testemunha JAIME DA SILVA relatou que 

vinham recebendo inúmeras informações dando conta de que os réus 

DARYANE e GILBERTO estavam associados entre si, com o fim de 

praticarem o crime de tráfico de drogas, razão pela qual, relataram ao 

Delegado de Polícia, o qual desencadeou a “Operação Ícaro”.

A aludida testemunha disse ainda, que em cumprimento ao mandado de 

busca e apreensão, os policiais encontraram diversas cartas, remetidas 

pelo réu “GIL DIDO”, que se encontrava preso, para a destinatária e 

acusada “DARI”.

A testemunha HAGATHA NAYARA OLIVEIRA DOS SANTOS disse que 

acompanhou o desfecho da “Operação Ícaro”, que vinha investigando 

diversos suspeitos, dentre eles, os acusados DARYANE e GILBERTO, 

sendo este, investigado desde que a mesma foi lotada nesta Comarca e, 

no ano de 2015, o mencionado réu teria sido preso na “Operação 

Malogro”, que investigava crimes nesta cidade.

Por fim, Hagatha relatou que, durante o cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, encontraram diversas cartas na residência da 

acusada DARYANE, todas remetidas pelo réu GILBERTO, o qual se 

encontra preso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas na 

Cadeia Pública local.

Desta forma, verifica-se que não há dúvidas acerca da prática da 

traficância pelos acusados, primeiro em razão das cartas e das ligações 

telefônicas, segundo por conta das informações obtidas pela Polícia Civil, 

no sentido de que os acusados eram considerados traficantes nesta 

Comarca de Jaciara/MT.

Os réus DARYANE FERREIRA RAGALZI e GILBERTO MATOS DE 

CARVALHO, ao serem ouvidos em Juízo, negaram os fatos a eles 

imputados, afirmando não terem envolvimento com o tráfico de drogas.

Insta salientar, que o fato de os acusados terem negado a prática do crime 

que lhes foram imputados na exordial, não tem o condão de desaguar em 

ausência de materialidade delitiva, uma vez que as provas obtidas nos 

autos, principalmente aquelas oriundas dos relatórios das investigações 

realizadas pela Polícia Civil desta Comarca de Jaciara/MT, corroboradas 

com as oitivas judiciais, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla 

defesa, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas.

É cediço que o crime de tráfico de drogas é conhecido por ser de 

conteúdo múltiplo ou variado, possuindo no seu bojo 17 (dezessete) 

verbos nucleares, o que impede considerar que praticar conduta que se 

adéque a um ou mais dos verbos nucleares, enseja na prática delitiva 

insculpida no artigo 33, cabeça, da Lei 11.343/06, senão vejamos: 

“importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 

expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 

guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, 

ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar [...]”

No caso em apreço, o fato de não ter sido apreendida drogas com os 

acusados DARYANE FERREIRA RAGALZI e GILBERTO MATOS DE 

CARVALHO não os exime da imputação de “traficantes”, pois as condutas 

de adquirir ou vender, que são instantâneas, podem ser comprovadas de 

outras formas, já que em muitos casos a materialização da prática delitiva 

em exame é extremamente complexa, pois a maioria dos traficantes 

dificilmente são flagrados na posse de drogas, principalmente os grandes 

traficantes responsáveis pela organização e distribuição do entorpecente, 

os quais sempre se utilizam de várias manobras para despistar a 

aplicação da lei.

No caso em exame, os acusados não foram de fato flagrados na posse 

de droga. Contudo, há diversas provas que comprovam a prática delitiva, 

principalmente a testemunhal, das cartas e ligações telefônicas, e 

informações colhidas pela Polícia Civil, o que implica considerar que a 

condenação dos acusados é medida que se impõe.

Sobre o tema já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.  MATERIAL IDADE. 

COMPROVAÇÃO.PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. 

PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior tem 

precedentes no sentido de considerar prescindível, quando não há 

apreensão da droga, a elaboração de laudo de constatação para 

comprovar a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, 

admitindo-se a deflagração da ação penal e eventual condenação com 

base em outras provas, como a testemunhal (ut, RHC 38.590/MG, Rel. 

Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 29/10/2013). 2. No caso em 

análise, não houve a apreensão de droga em poder do acusado, tendo as 

instâncias ordinárias concluído que a materialidade do delito teria sido 

demonstrada em provas diversas do laudo toxicológico, quais sejam, 

interceptações telefônicas, provas documentais e depoimentos das 

testemunhas. Além do mais, não há dúvidas de que foi encontrada drogas 

em poder de outros componentes da organização criminosa da qual ele é 

integrante, o que é suficiente para comprovar a materialidade delitiva do 

crime de tráfico, consoante pacifica jurisprudência desta Corte. Liame 

entre os agentes demonstrado (HC 299.133/MG, Rel. Ministro RIBEIRO 

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 08/11/2016). 3. 
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Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 963.347/RO, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

14/11/2017, DJe 24/11/2017).

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE 

DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. 

COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. 

DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de 

laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da 

materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, 

em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos 

autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do 

habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido 

sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. 

Ordem denegada. (HC 130265, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 

DIVULG 10-06-2016 PUBLIC 13-06-2016).

Portanto diante de todo exposto, o conjunto probatório é harmônico e 

seguro, restando evidente a conduta típica do crime de tráfico de drogas, 

uma vez que as oitivas judiciais corroboram com os documentos 

apresentados nos autos.

 Assim, restou claramente demonstrada a prática do crime de tráfico de 

drogas pelos acusados DARYANE FERREIRA RAGALZI e GILBERTO 

MATOS DE CARVALHO, configurado nas condutas contidas no núcleo do 

tipo penal, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou os 

isente de pena, a condenação é medida que se impõe.

II – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Art. 35, 

cabeça, da Lei Federal n° 11.343/2006).

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do 

boletim de ocorrência, representação por prisões preventivas e busca e 

apreensão domiciliar, representação interceptação telefônica – Relatório 

de Análise n° 008/2018, bem como pelas declarações carreadas aos 

autos.

 O crime de associação para o tráfico caracteriza-se por um vínculo 

associativo com características de estabilidade e permanência, cujo 

conjunto probatório deve ser induvidoso quanto a ser integrado pelo 

acusado.

 Na dúvida, absolve-se o agente, pois a atuação em comunhão de 

esforços e unidade de desígnios entre os réus com vistas à obtenção do 

resultado ilícito é suficiente para configurar o concurso de pessoas, mas 

não para integrar o tipo do artigo 35, cabeça, da Lei Federal nº 

11.343/2006.

Trata-se de crime autônomo em relação ao tráfico. É uma forma anômala 

de quadrilha, eis que exige apenas duas ou mais pessoas com o objetivo 

de cometer os crimes de tráfico.

Consoante jurisprudência pacificada do STF e do STJ, o artigo 35 

configura-se pela efetiva associação, com a ideia de estabilidade e 

permanência, entendendo que deve haver animus associativo e não mero 

concurso eventual de pessoas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. 

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE 

DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A COMPROVAÇÃO DO DELITO 

DESCRITO NO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. MERO CONCURSO DE 

AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. 

MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06. 

REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não só há 

necessidade da comprovação da estabilidade, mas também, da 

permanência na reunião dos sujeitos do delito, não podendo a simples 

associação eventual ser considerada para fins de configuração do crime 

descrito no art. 35 da Lei n.º 11.343/76. Absolvição que não demandou o 

reexame de provas, mas apenas sua revaloração.2. Sendo o Acusado 

reincidente - o que afasta o requisito da primariedade -, mostra-se 

incabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 

11.343/06.3. À míngua de argumentos novos e idôneos para infirmar os 

fundamentos da decisão agravada, mantenho-a incólume.4. Agravo 

regimental desprovido.(AgRg no AREsp 507.278/SP, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014).

Outrossim, para que seja caracterizada a associação é necessário um 

ajuste prévio, duradouro e estável entre os agentes, e conforme se 

observa das investigações realizadas nesta Comarca, bem como diante 

das oitivas apresentadas em Juízo, não há duvidas de que os acusados 

agiram de modo coeso, duradouro e estável, com conjugação de 

esforços, unindo suas condutas para a prática de atividades criminosas, e 

agindo com o fim comum de praticar a comercialização de substância 

entorpecente.

 Assim, diante dos depoimentos apresentados em Juízo, cartas e ligações 

telefônicas realizadas, bem como pelas demais provas coligadas aos 

autos, não resta qualquer duvida quanto ao animus associativo entre os 

denunciados, sendo assim reconheço o delito de associação para o 

trafico ilícito.

Neste sentido, é o posicionamento harmônico dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO 

OCORRÊNCIA.MATERIALIDADE.COMPROVAÇÃO. RESCINDIBILIDADE DA 

APREENSÃO E PERÍCIA. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. 

DEMONSTRAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPALDO NA 

PROVA DOS AUTOS. REEXAME. INVIABILIDADE. ART. 59 DO CÓDIGO 

PENAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A narrativa da inicial foi suficiente para viabilizar o 

entendimento do acusado sobre os fatos imputados em seu desfavor, 

descrevendo com riqueza de detalhes qual teria sido sua participação na 

empreitada criminosa, possibilitando o amplo exercício do direito de 

defesa, conforme frisado pelo acórdão impugnado. Ademais, no caso, a 

verificação da inépcia, ou não, da exordial, encontra óbice na Súmula n. 

7/STJ. 2. Esta Corte também já decidiu que, "na superveniência de 

sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia" 

(STJ - AgRg no REsp 1549499/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

Sexta Turma, DJe 25/11/2015). 3. Este Tribunal Superior tem precedentes 

no sentido de considerar prescindível, quando não há apreensão da 

droga, a elaboração de laudo de constatação para comprovar a 

materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, admitindo-se a 

deflagração da ação penal e eventual condenação com base em outras 

provas, como a testemunhal (ut, RHC 38.590/MG, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, Quinta Turma, DJe 29/10/2013). 4. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a subsunção da conduta ao 

tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 exige a demonstração concreta 

da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 5. No caso, as 

instâncias ordinárias foram claras em afirmar a estabilidade e permanência 

da associação criminosa, com respaldo na prova dos autos, sendo que 

rever tal conclusão ensejaria, necessariamente, incursão no acervo 

fático-probatório, providência inviável em recurso especial. 6. A alegação 

genérica de violação do art. 59 do CP configura deficiência de 

fundamentação do recurso especial. Incidência da Súmula 284/STF. 7. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 963.347/RO, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

14/11/2017, DJe 24/11/2017).

Assim, restou claramente demonstrada a prática do crime de associação 

para o tráfico de drogas pelos acusados DARYANE FERREIRA RAGALZI e 

GILBERTO MATOS DE CARVALHO, configurado nas condutas contidas no 

núcleo do tipo penal, que diante da ausência de causa que exclua o crime 

ou os isente de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso I 

(menoridade), do Código Penal, em relação à acusada DARYANE 

FERREIRA RAGALZI.

Reconheço a circunstância agravante, prevista no artigo 61, inciso I 

(reincidência), do Código Penal, em relação ao acusado GILBERTO MATOS 

DE CARVALHO.

 Não há falar na aplicação da causa de redução de pena contida no artigo 

33, §4º, da Lei Federal n° 11.343/2006, uma vez que restou evidenciado 

através de todo arcabouço probatório, submetido ao crivo do contraditório 

e da ampla defesa, que os réus DARYANE FERREIRA RAGALZI e 

GILBERTO MATOS DE CARVALHO associaram-se de forma estável e 

permanente para praticar o crime de tráfico de drogas ilícitas em 

Jaciara/MT.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para CONDENAR 

DARYANE FERREIRA RAGALZI e GILBERTO MATOS DE CARVALHO, 

ambos devidamente qualificados nos autos, como incursos no artigo 33, 

cabeça, e artigo 35, cabeça, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, na 

forma do artigo 69, cabeça, do Código Penal.
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 Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a 

dosar-lhes as respectivas penas a serem aplicadas em estrita 

observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

I - DA RÉ DARYANE FERREIRA RAGALZI.

I.I - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, da Lei Federal n° 

11.343/2006).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 

Federal n° 11.343/06, denoto que a ré agiu com culpabilidade reprovável, 

porém, normal à espécie, nada tendo a valorar em seu desfavor; é 

possuidora de bons antecedentes, uma vez que não há registros de 

sentença condenatória com o trânsito em julgado contra a mesma; não há 

dados concretos nos autos para auferir 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 do crime é a obtenção do lucro fácil, 

que apesar de ser grave, é normal ao tipo penal. Portanto, deixo de valorar 

a seu desfavor; as circunstâncias em que ocorreu o delito são graves, 

porém, próprias do tipo, nada tendo a valorar; as conseqüências do crime 

possuem exacerbada gravidade social, já que a traficância é o pilar para 

vários outros crimes, porém, deixo de valorá-las por ser própria do tipo; a 

vítima não contribuiu para o crime.

 À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a 

pena-base privativa de liberdade PARA O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE 

ENTORPECENTES (artigo 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/06) em 05 

(cinco) anos de reclusão e multa.

Concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I 

(menoridade), do Código Penal. Contudo, tendo em vista que a pena-base 

já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente 

imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes da pena tampouco causas de 

diminuição ou aumento da pena, razão pela qual torno definitiva a pena 

privativa de liberdade dosada.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de 

liberdade, ao passo que o dia-multa guarda a devida relação com a 

situação financeira do réu, razão pela qual arbitro a pena de multa em 500 

(quinhentos e vinte) dias-multas, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido 

na data do efetivo pagamento.

I. II – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Art. 35, 

cabeça, da Lei Federal n° 11.343/2006).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 

Federal n° 11.343/06, denoto que a ré agiu com culpabilidade reprovável, 

porém, normal à espécie, nada tendo a valorar em seu desfavor; é 

possuidora de bons antecedentes, uma vez que não há registros de 

sentença condenatória com o trânsito em julgado contra a mesma; não há 

dados concretos nos autos para auferir 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 do crime é a obtenção do lucro fácil, 

que apesar de ser grave, é normal ao tipo penal. Portanto, deixo de valorar 

a seu desfavor; as circunstâncias em que ocorreu o delito são graves, 

porém, próprias do tipo, nada tendo a valorar; as conseqüências do crime 

possuem exacerbada gravidade social, já que a traficância é o pilar para 

vários outros crimes, porém, deixo de valorá-las por ser própria do tipo; a 

vítima não contribuiu para o crime.

 À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a 

pena-base privativa de liberdade PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA 

TRÁFICO DE DROGAS (artigo 35, caput, da Lei Federal n° 11.343/06) em 

03 (três) anos de reclusão e multa.

Concorre à circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I 

(menoridade), do Código Penal. Contudo, tendo em vista que a pena-base 

já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente 

imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes da pena tampouco causas de 

diminuição ou aumento da pena, razão pela qual torno definitiva a pena 

privativa de liberdade dosada.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de 

liberdade, ao passo que o dia-multa guarda a devida relação com a 

situação financeira do réu, razão pela qual arbitro a pena de multa em 700 

(setecentos) dias-multas, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido 

na data do efetivo pagamento.

I. III – DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69, do Código Penal).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu 

condenado definitivamente à pena de em 08 (oito) anos de reclusão e o 

pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multas, fixando o valor do dia 

multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, 

devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

 Fixo o regime SEMIABERTO para o cumprimento inicial de pena, conforme 

dispõe o art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Em razão da pena aplicada, bem como ante o não preenchimento dos 

requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, deixo de aplicar a 

substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, incabível no caso dos autos, o instituto da suspensão 

condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal, em razão da 

pena final dosada.

Com fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal 

concedo a ré o direito de recorrer em liberdade tendo em vista, não 

existirem motivos ponderosos a custodia preventiva.

II - DO RÉU GILBERTO MATOS DE CARVALHO

II.I - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, da Lei Federal n° 

11.343/2006).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 

Federal n° 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade reprovável, 

porém, própria do tipo, nada tendo a valorar em seu desfavor; é possuidor 

de maus antecedentes, uma vez que registra 07 (sete) condenações 

definitivas, que tiveram o seu trânsito em julgado anterior aos fatos que se 

apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma condenação como maus 

antecedentes e as demais como reincidência, evitando assim, incorrer em 

bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta 

social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; é possuidor 

de personalidade voltada para o crime, pois, mesmo após ser condenado 

definitivamente inúmeras vezes, o acusado voltou a delinquir, o que 

demonstra que o réu faz do crime o seu meio de vida, contudo, deixo de 

valorar em seu desfavor diante do entendimento dos Tribunais Superiores 

(neste sentido: HC 388005/PE, Dje 01/07/2019, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma); o motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar 

de ser grave, é própria do tipo penal. Portanto, deixo de valorar a seu 

desfavor; as circunstâncias em que ocorreu o delito são graves, porém, 

próprias do tipo, nada tendo a valorar; as conseqüências do crime 

possuem exacerbada gravidade social, já que a traficância é o pilar para 

vários outros crimes, porém, deixo de valorá-las por ser própria do tipo; a 

vítima não contribuiu para o crime.

 Assim, seguindo a renomada doutrina de Ricardo Augusto Schmitt, em 

sua obra intitulada Sentença Penal Condenatória, ed. Juspodivm, 4ª 

edição, rev. ampl. e atual., pág.116/118, e alicerçado no entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a pena cominada para o crime em 

análise varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, logo, 

considerando que o intervalo entre as margens fixadas pelo legislador 

(Teoria das margens), verificado através da subtração da pena máxima 

cominada (15 anos) da pena mínima cominada (05 anos) tem-se como 

resultado 10 (dez) anos ou 120 (cento e vinte) meses.

 Considerando que são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada 

circunstância valerá 1/8 (um oitavo) na primeira fase e que o réu teve 1 

(uma) delas valoradas negativamente (1/8), cuja fração deverá ser 

acrescida de mais 1/8 (um oitavo), correspondente à fração apropriada do 

comportamento da vítima, pois, embora esta seja uma circunstância 

neutra, sua fração de pena será apropriada pelos antecedentes, quando 

estes forem valorados negativamente, como no presente caso, por se 

tratar de circunstância preponderante (art. 67, do CP) e, sendo assim, os 

antecedentes serão valorados com a fração de 2/8 (dois oitavos).

Neste sentido “Diante disso, a partir do momento em que o comportamento 

da vítima não pode ser valorado para prejudicar a situação do acusado e, 

ao revés, verificado a necessidade dos antecedentes terem um maior 

peso de valoração sobre as demais circunstâncias judiciais, concluímos 

que este deve se apropriar do patamar de valor atribuído àquela 

circunstância, o que faz com que tenhamos sua valoração em 2/8” 

(Ricardo Augusto Schimitt, Sentença Penal Condenatória, página 119).

Portanto, considerando que das 8 (oito) circunstâncias judiciais, o réu teve 

valoradas negativamente uma delas (1/8), e, em razão desta se tratar de 

circunstância preponderante (maus antecedentes), deve ser somada com 

a fração apropriada da que seria atribuída ao comportamento da vítima 

(1/8), já que é uma circunstância neutra, logo, perfazendo o total de 2/8 

(dois oitavos), sendo esta a fração que deve incidir do intervalo das 
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penas abstratamente cominadas para o crime em análise (10 anos ou 120 

meses).

Assim, verifica-se que o intervalo entre as penas cominadas para o crime 

de tráfico de drogas é de 10 anos ou 120 meses, logo, considerando o 

somatório das frações das circunstâncias judiciais valoradas 

negativamente (2/8), conforme já dito alhures, que deverá incidir sobre 

àquele, tem-se como resultado o montante de 30 meses (2/8 de 120 

meses = 30 meses), devendo tal quantitativo ser acrescido à pena mínima 

para cálculo da pena base.

Partindo-se desta premissa e considerando que a pena mínima cominada 

para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) anos, acrescida do 

resultado das circunstâncias valoradas negativamente incidentes sobre o 

intervalo da pena (2/8 de 120 meses = 30 meses ou 2 anos e 06 meses), 

tem-se que a pena base dosada para o crime em análise será de 07 (sete) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais, doso a pena base 

para o crime de tráfico de drogas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

 Concorre à circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do 

Código Penal, qual seja, a reincidência, razão pela qual agravo a pena 

anteriormente imposta em 01 (um) ano e 03 (três) meses, passando a 

dosá-la em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

 A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de 

liberdade, ao passo que o dia-multa guarda a devida relação com a 

situação financeira do réu, razão pela qual arbitro a pena de multa em 890 

(oitocentos e noventa) dias-multas, fixando o valor do dia multa em 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente 

corrigido na data do efetivo pagamento.

II. II – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Art. 35, 

cabeça, da Lei Federal n° 11.343/2006).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 

Federal n° 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade reprovável, 

porém, própria do tipo, nada tendo a valorar em seu desfavor; é possuidor 

de maus antecedentes, uma vez que registra 07 (sete) condenações 

definitivas, que tiveram o seu trânsito em julgado anterior aos fatos que se 

apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma condenação como maus 

antecedentes e as demais como reincidência, evitando assim, incorrer em 

bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta 

social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; é possuidor 

de personalidade voltada para o crime, pois, mesmo após ser condenado 

definitivamente inúmeras vezes, o acusado voltou a delinquir, o que 

demonstra que o réu faz do crime o seu meio de vida, contudo, deixo de 

valorar em seu desfavor diante do entendimento dos Tribunais Superiores 

(neste sentido: HC 388005/PE, Dje 01/07/2019, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma); o motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar 

de ser grave, é própria do tipo penal. Portanto, deixo de valorar a seu 

desfavor; as circunstâncias em que ocorreu o delito são graves, porém, 

próprias do tipo, nada tendo a valorar; as conseqüências do crime 

possuem exacerbada gravidade social, já que a traficância é o pilar para 

vários outros crimes, porém, deixo de valorá-las por ser própria do tipo; a 

vítima não contribuiu para o crime.

 Assim, seguindo a renomada doutrina de Ricardo Augusto Schmitt, em 

sua obra intitulada Sentença Penal Condenatória, ed. Juspodivm, 4ª 

edição, rev. ampl. e atual., pág.116/118, e alicerçado no entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a pena cominada para o crime em 

análise varia de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, logo, considerando 

que o intervalo entre as margens fixadas pelo legislador (Teoria das 

margens), verificado através da subtração da pena máxima cominada (10 

anos) da pena mínima cominada (03 anos) tem-se como resultado 07 

(sete) anos ou 84 (oitenta e quatro) meses.

 Considerando que são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada 

circunstância valerá 1/8 (um oitavo) na primeira fase e que o réu teve 1 

(uma) delas valoradas negativamente (1/8), cuja fração deverá ser 

acrescida de mais 1/8 (um oitavo), correspondente à fração apropriada do 

comportamento da vítima, pois, embora esta seja uma circunstância 

neutra, sua fração de pena será apropriada pelos antecedentes, quando 

estes forem valorados negativamente, como no presente caso, por se 

tratar de circunstância preponderante (art. 67, do CP) e, sendo assim, os 

antecedentes serão valorados com a fração de 2/8 (dois oitavos).

Neste sentido “Diante disso, a partir do momento em que o comportamento 

da vítima não pode ser valorado para prejudicar a situação do acusado e, 

ao revés, verificado a necessidade dos antecedentes terem um maior 

peso de valoração sobre as demais circunstâncias judiciais, concluímos 

que este deve se apropriar do patamar de valor atribuído àquela 

circunstância, o que faz com que tenhamos sua valoração em 2/8” 

(Ricardo Augusto Schimitt, Sentença Penal Condenatória, página 119).

Portanto, considerando que das 8 (oito) circunstâncias judiciais, o réu teve 

valoradas negativamente uma delas (1/8), e, em razão desta se tratar de 

circunstância preponderante (maus antecedentes), deve ser somada com 

a fração apropriada da que seria atribuída ao comportamento da vítima 

(1/8), já que é uma circunstância neutra, logo, perfazendo o total de 2/8 

(dois oitavos), sendo esta a fração que deve incidir do intervalo das 

penas abstratamente cominadas para o crime em análise (07 anos ou 84 

meses).

Assim, verifica-se que o intervalo entre as penas cominadas para o crime 

de associação para tráfico de drogas é de 07 anos ou 84 meses, logo, 

considerando o somatório das frações das circunstâncias judiciais 

valoradas negativamente (2/8), conforme já dito alhures, que deverá incidir 

sobre àquele, tem-se como resultado o montante de 21 meses (2/8 de 84 

meses = 21 meses), devendo tal quantitativo ser acrescido à pena mínima 

para cálculo da pena base.

Partindo-se desta premissa e considerando que a pena mínima cominada 

para o crime de associação para tráfico de drogas é de 03 (três) anos, 

acrescida do resultado das circunstâncias valoradas negativamente 

incidentes sobre o intervalo da pena (2/8 de 84 meses = 21 meses ou 1 

ano e 9 meses), tem-se que a pena base dosada para o crime em análise 

será de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais, doso a pena base 

para o crime de tráfico de drogas em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses 

de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

 Concorre à circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do 

Código Penal, qual seja, a reincidência, razão pela qual agravo a pena 

anteriormente imposta em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, passando a 

dosá-la em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão e multa.

 A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de 

liberdade, ao passo que o dia-multa guarda a devida relação com a 

situação financeira do réu, razão pela qual arbitro a pena de multa em 960 

(novecentos e sessenta) dias-multas, fixando o valor do dia multa em 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente 

corrigido na data do efetivo pagamento.

II. III – DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69, do Código Penal).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu 

condenado definitivamente à pena de em 14 (quatorze) anos, 03 (três) 

meses e 15 (quinze) dias reclusão e o pagamento de 1850 (mil oitocentos 

e cinquenta) dias-multas, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido 

na data do efetivo pagamento.

 Fixo o regime FECHADO para o cumprimento inicial de pena, conforme 

dispõe o art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal.

Em razão da pena aplicada, bem como ante o não preenchimento dos 

requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, deixo de aplicar a 

substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, incabível, no caso dos autos, o instituto da suspensão 

condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal, em razão do 

patamar da pena final dosada, bem como em razão da reincidência.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não vislumbro 

qualquer alteração fática e probatória apta a alterar a manutenção do 

decreto prisional, haja vista a presença dos requisitos que justificam a 

manutenção da segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de 

Processo Penal.

 Determino a perda em favor da União dos instrumentos do crime, bem 

como de seu produto ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito 

auferido pelos agentes com a prática do fato criminoso, nos termos do 

artigo 91, do Código Penal.

 Por derradeiro, condeno os réus DARYANE FERREIRA RAGALZI e 

GILBERTO MATOS DE CARVALHO ao pagamento das custas processuais 

em proporção.

Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor de DARYANE FERREIRA 

RAGALZI, se por outro motivo não estiver presa.

 Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:
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1) Expeçam-se as guias de execução penal dos réus;

2) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a 

condenação dos réus, com suas devidas identificações, para 

cumprimento do quanto disposto nos artigos 71, parágrafo 2º, do Código 

Eleitoral e 15, III, da Constituição Federal de 1988;

3) Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal, bem como à 

POLITEC e ao INFOSEG;

4) Proceda-se ao recolhimento das multas aplicadas 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (REQUERENTE)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISMAR OLIVEIRA LEITE VIANA DA SILVA (REQUERIDO)

AUANA THAYS OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

MANOELA TAINARA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

 

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. 28543829, 

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: 1000226-77.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000226-77.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VALERIA 

CARMO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO 

DE MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 5 

de fevereiro 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: 1000800-42.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOCHIAKI KOYAMA (EXEQUENTE)

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL FERNANDES (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO ALVES DE SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAKAIVER ALVES DE SANTANA OAB - MS21713 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte promovida acerca da petição de id n. 28853361.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-62.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000227-62.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARIA DE 

SOUZA FAGUNDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 5 

de fevereiro 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: 1003035-74.2019.8.11.0010

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:

JOSE HUGO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 27355515 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000588-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN GREGORIO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: 1000184-28.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB: MT21521-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:50 , 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. 
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Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-74.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS (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:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (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: GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB: MT20874/O Endereço: 

desconhecido Advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: 

MT0006133A Endereço: RUA MOEMA, 1421, 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: 07/04/2020 Hora: 10:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003053-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (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: OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB: MT0010920A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 10:05 , 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: 1000155-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA SILVA FERRAZ (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.28876323.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002115-37.2018.8.11.0010

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:

LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28870363 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003278-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GABRIELE XAVIER FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (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.28878900.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000377-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE BERNARDO BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte executada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da 

petição de id n. 28879242 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIANDRA MARTINS RODRIGUES (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. 28894206 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001026-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA CAVALCANTE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 
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da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28760669

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003233-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRILHAART JOIAS LTDA - EPP (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: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, 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: 12/05/2020 Hora: 10:40 , 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: 1000231-02.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MIZAEL CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000231-02.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:CELIA MIZAEL 

CORREIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU 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: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENILTON DOS SANTOS SANTIAGO (AUTOR(A))

MARILZA APARECIDA ALVES SANTIAGO (AUTOR(A))

CARMOZINA ALVES DOS SANTOS SANTIAGO (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 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000409-92.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

JUVENAL SANTIAGO DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Nos termos do artigo 689, do CPC, dispenso 

a habilitação em autos próprios, visto que a certidão de óbito juntada aos 

autos é suficiente para comprovar o falecimento do requerente, bem como 

a qualidade de herdeiros. Além do que, o INSS no id. 24683835 se 

manifestou favorável a presente habilitação. Assim, diante dos 

documentos acostados aos autos e com fulcro no artigo 110, do CPC, 

DEFIRO a substituição da parte falecida pelos seus herdeiros. Com efeito, 

determino que se proceda com a devida inclusão dos herdeiros, no polo 

da demanda. Após, diante da audiência que restou prejudicada 

anteriormente, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

11/03/2020, às 13h30min, apresentando o rol de testemunhas nos termos 

do artigo 450 do CPC, com observância ao artigo 455, do CPC. 

RECOMENDO que, com exceção da intimação para audiências, todos os 

demais atos envolvendo a cientificação do requerido deverão ser 

realizados por meio da remessa dos autos, salvo decisão em sentido 

contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da decisão 

proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido de 

Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA). Após de 

tudo cumprido e certificado, venham-me os autos CONCLUSOS para 

realização da audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001330-17.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar impugnação a contestação 

no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100542 Nr: 6964-79.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEVD, ARL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 INTIMAÇÃO das partes para manifestarem acerca das provas que 

pretendem produzir, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88987 Nr: 1145-64.2017.811.0018

 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: RZB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/O, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor da certidão de Ref:83.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90922 Nr: 2119-04.2017.811.0018

 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: Rubia Mara de Campos Tondim, Krisley Seibel Tondim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulma Teixeira Tondim, Domingos Savio 

Tondim, José Carlos Tondim, Lucia Tondim Garcia, Antonio Tondim, Maria 

Aparecida Tondim Bezerra, Ana Maria Tondim, Udelson Tondim, Marcos 

Luiz Tondim, Terezinha Tondim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as partes, para que efetuem, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.140,00(dois mil, cento e quarenta reais), a que foram condenados nos 

termos da r. sentença( CUSTAS PRO RATA). Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 1.070,00(um mil e setenta reais), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 1.070,00(um mil e setenta reais), para 

fins da guia de taxa. 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 e taxas finais ou remanescentes- preencher o 

número único do processo e buscar, após conferir os dados e gerar guia. 

Informo ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86595 Nr: 5572-41.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Veloso de Araújo Sobrinho, Jossania Carla Veloso 

Marcondes, Adelaide Tavares de Araújo, Eugenia Maria Veloso de Araujo 

Pickina, Jose Roberto Veloso de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araújo, Danielle 

Pelizaro Veloso de Araujo-ME, José Alcir Paulino, Loege de Souza, Loege 

de Souza - ME , Genesio Pelizaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/O, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, SILVIA 

CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854, Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 [...]Os requeridos Loege de Souza, Loege de Souza-ME e José Alcir 

Paulino às f. 192/202, preliminarmente pugnam pela extinção da presente 

ação por ilegitimidade da parte. Tal pedido não tem guarida, eis que o 

negócio jurídico que se pretender anular está diretamente ligado com os 

requeridos, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida, sendo que 

qualquer análise mais a fundo seria meritória.II.Os requeridos Danielle 

Pelizaro Veloso de Araújo-ME, Genésio Pelizaro e Danielle Pelizaro Veloso 

de Araújo além de contestarem os fatos apresentaram reconvenção onde 

pugnam pela condenação da parte autora no pagamento de despesas, ao 

qual deram a causa de R$8.800,00, (oito mil e oitocentos reais) e 

honorários no importe de 20% sob o valor da condenação. Neste cenário, 

em conformidade com o pugnado pelos requeridos, entendo necessária 

realização de audiência instrutória a fim de colher a prova testemunhal, 

ouvindo as pessoas apontadas pelas partes.III. Ressalto desde já que os 

pontos controvertidos da lide serão debatidos da seguinte forma: a) A 

empresa vendida era bem comum do casal?; a.1) O referido bem deveria 

integrar o inventário? b) Quando foi concluído o negócio jurídico?; c) A 

empresa foi constituída depois do matrimonio havido entre o falecido e a 

requerida Danielle?; d) Os requeridos Alcir e Loege tinham ciência de que 

o bem, em tese, deveria ser arrolado no inventário?IV. DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para a data de 10.03.2020 às 13h30min para 

oitiva das partes e das testemunhas que deverão comparecer 

independente de intimação. V. Sendo assim, intimem-se as partes para 

comparecerem na solenidade, juntamente com suas testemunhas. VI. 

Atento ao pedido proposto na reconvenção, DETERMINO a intimação da 

parte reconvinte para que justifique o valor da a causa, apresentando 

documentos comprobatórios que entender necessários. VII. Por fim, em 

cumprimento a decisão de Ref:08, proceda-se a realização de infojud na 

busca de informações de IR.Intime-se e Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90341 Nr: 1833-26.2017.811.0018

 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: VALE PAINEL DE LED LTDA. ME - ME, Juliano Alves da 

Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A - Unibanco S/A, Suzano Papel 

e Celulose S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Abra-se vista ao apelado para contrarrazões no prazo legal.

Findo o prazo, com ou sem as contrarrazões, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 92362 Nr: 2833-61.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Defiro em parte o pedido de fl. 79 e para tanto, determino a pesquisa de 

endereços SOMENTE nos sistemas conveniados do TJMT, neste caso 

SIEL.

Caso seja localizado endereço da parte executada, sendo este diferente 

do já contido nos autos, expeça-se novo mandado.

De outro modo, caso seja o mesmo endereço, intime-se a parte autora 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88331 Nr: 825-14.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilson Francisco Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução Título Extrajudicial proposta por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em face de ADEILSON 

FRANCISCO SOARES, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte executada peticionou às fls. 115/116, 

informando que a parte executada regularizou o débito e 

consequentemente pugnou pela extinção da ação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)
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II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada, mesmo de modo 

forçado, quitou o débito pleiteado, portanto, inexistem motivos para a 

continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Custas pela parte executada.

Proceda-se as baixas necessárias em relação, de eventual 

penhora/restrição realizada nestes autos.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89731 Nr: 1486-90.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 D E C I S Ã O

Através do pedido de fls. 50/51, a parte exequente pugna pelo 

deferimento de medidas coercitivas para pagamento da dívida alimentar, 

eis que o executado intimado manteve-se inerte.

Tenho por cautela primeiramente determinar a busca de valores “on line” 

em nome da parte executada.

Restando infrutífera referida busca, determino desde já a penhora de 

eventual saldo de FGTS em nome da parte executada.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, determinando a efetivação do bloqueio nas contas da parte 

executada, no montante indicado na memória de cálculo de fls. 50/51. 

Defiro ainda subsidiariamente o pedido de penhora no saldo de FGTS em 

nome da parte executada, no limite dos valores apresentados às fls. 

50/51.

Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias.

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderá apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);

e) Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para 

se manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o 

exequente no prazo de 05 dias.

f) Expeça-se certidão de inteiro teor para efetivar que a parte exequente 

leve a protesto nos termos do artigo 517, §1º do CPC.

g) Caso reste infrutíferas as medidas coercitivas acima, volte-me concluso 

para análise dos demais pedidos.

Ciência ao MPE.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65662 Nr: 2782-55.2014.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson José Pontes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7.091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Outrossim, INDEFIRO o pedido de bloqueio da CNH do executado, com 

base no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, haja vista que é 

do conhecimento deste magistrado que em diversos feitos desta natureza 

em trâmite neste Juízo, tal medida deferida restou ineficaz. Por fim, 

CONSIGNO que, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, no termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3°, todos do CPC. Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Decorridos o prazo 

de suspensão, abra-se vistas dos autos ao exequente para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71578 Nr: 2031-34.2015.811.0018

 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: Ana da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:24.214, José Alberto Couto Maciel - OAB:513/df

 Intimar partes para se manifestarem quanto decisão do TJMT de ref.54.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 136737 Nr: 300-27.2020.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Gerência de Combate ao Crime Organizado - GCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Domingos da 

Silva - OAB:4907-B

 Trata-se de missiva, para cumprimento da decisão do HC nº 

1008058-31.2019.8.11.0000, o qual substituiu a prisão preventiva por 

medidas cautelares.

Desta feita, designo audiência admonitória para o dia 18 de fevereiro de 

2020, às 17h30min.

Intime-se o reeducando e seu advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111526 Nr: 3693-28.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nara Rubia Silva Nogueira, Glauco Machado 

Leite Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Garcia Nogueira - 

OAB:17.244, José Antônio de Castro Leite Nogueira - OAB:5622

 Promo o envio dos autos a defesa para manifestação.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000907-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))
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THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR ASSIS MAGGIONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000907-70.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: SUPREMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

EXECUTADO: ITAMAR ASSIS MAGGIONI VISTOS. Considerando que a 

citação pelo correio tem natureza de citação pessoal, a teor do que 

prescreve o artigo 248, §1º do CPC, a carta deverá ser entregue ao 

próprio destinatário. Nesses moldes, considerando que a correspondência 

citatória enviada para o endereço do executado foi recebida terceiro 

desconhecido (Id. 22456612), determino sejam renovados os atos por 

oficial de justiça, nos termos do artigo 246, II, do CPC e, via de 

consequência, torno sem efeito a certidão de Id. 26938794. 

Oportunamente, transcorrendo o prazo para pagamento sem qualquer 

manifestação, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora formulado no Id. 27452045 Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO ALVES QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000447-20.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: LAUDELINO ALVES 

QUEIROZ VISTOS. Manifesta-se o exequente no Id. 22829864 requerendo 

a pesquisa do endereço atualizado do executado por meio dos sistemas 

disponíveis ao Judiciário para tal finalidade, uma vez que a 

correspondência enviada para sua citação retornou negativa. Em que 

pese o pedido formulado, de uma breve análise ao AR de Id. 22626991, 

não é possível constatar o motivo da sua devolução, eis que o campo 

especifico para registro de tal informação não foi preenchido pelos 

Correios e a consulta ao seu código rastreabilidade - nº BI820485000BR - 

Id. 21019989, resultou na informação ‘objeto não encontrado’. Nesses 

moldes, previamente à realização da pesquisa requerida, determino a 

renovação do ato citatório no mesmo endereço da correspondência 

enviada no Id. 20801445. Restando infrutífera a providência, defiro o 

pedido de pesquisa do endereço atualizado do executado e, considerando 

que os sistemas SIEL (eleitoral) e INFOSEG têm apresentado resultados 

mais eficientes na localização de informações sobre o endereço 

atualizado das partes, determino que a diligência requerida seja realizada 

por meio de tais ferramentas. Restando frutífera a providência, cite-se. 

Caso contrário, intime-se o exequente para se manifestar em 05 dias. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000385-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIGAR REIS PEREIRA DAVID (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) MODULO 5. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000740-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELISON LOUBER DE FARIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000740-87.2017.8.11.0025 Requerente: Banco Finasa BMC 

S/A Requerido: Helison Louber de Farias VISTOS, Manifeste-se o autor 

requerendo seja realizada pesquisa por parte do juízo, por meio dos 

sistemas INFOJUD, a fim de localizar o endereço atualizado do requerido. 

Considerando que os sistemas SIEL e INFOSEG têm apresentado 

resultados mais eficientes na localização de informações sobre o 

endereço atualizado das partes, determino que a diligência requerida pela 

autora seja realizada por meio de tais ferramentas. Localizado o endereço 

do réu, expeça-se mandado nos moldes da decisão de ID. 9257096. Caso 

contrário, intime-se o requerente para manifestar sobre o prosseguimento 

do feito, no prazo de 15 dias. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000767-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO RIBEIRO GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Processo n. 1000767-70.2017.8.11.0025 Exequente: Banco Bradesco S/A 

Executado: Genésio Ribeiro Gonçalves VISTOS. Manifesta-se o exequente 

requerendo seja realizada pesquisa, por parte do juízo, para encontrar o 

endereço atualizado da parte ré, ao argumento de já terem sido esgotados 

os meios extrajudiciais para sua localização. Considerando que os 

sistemas SIEL e INFOSEG têm apresentado resultados mais eficientes na 

localização de informações sobre o endereço atualizado das partes, 

determino que a diligência requerida pelo credor seja realizada por meio de 

tais ferramentas. Restando frutífera a providência, cite-se e intime-se na 

forma determinada na decisão de ID. 9193601. Caso contrário, intime-se o 

exequentre para se manifestar, no prazo de 15 dias. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000581-81.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA (REQUERENTE)

HELENA MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

ILDA MARIA (REQUERENTE)

ADENILSON CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

LISANGELA MARIA (REQUERENTE)

CLEIDE MARIA (REQUERENTE)

ADILSON CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

A. C. M. (REQUERENTE)

AMILTON MARIA (REQUERENTE)

ANDERSON CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

MARIA DAS GRACAS (REQUERENTE)

MARLI MARIA (REQUERENTE)

VALDETE MARIA SANTOS (REQUERENTE)

R. C. M. (REQUERENTE)

CLAUDETE MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

AILTON MARIA (REQUERENTE)

CLEONICE MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILIS MARIA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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LUIS FELIPE AVILA PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

SOLANGE CAMPOS MARIA OAB - 010.479.411-98 (REPRESENTANTE)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação do inventariante por intermédio de seu advogado para que 

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 do imóvel e dos semoventes nele 

apascentados, proibindo-o de privilegiar supostos direitos de herdeiros 

sobre o gado ainda não partilhado no prazo improrrogável de 30 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000731-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIRES RIBEIRO CORDEIRO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA NEGATIVA, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001072-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO FERNANDES (AUTOR(A))

JOAO MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTE OS MEMORIAIS NOS TERMOS DO ART. 364, § 2º DO CPC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54951 Nr: 1232-43.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMIFORTE MADEIRAS LTDA ME, LUCIANO 

DOS SANTOS RODRIGUES, JOSÉ RENAN SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Processo nº: 1232-43.2010.811.0025 Código nº: 54951

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: Lamiforte Madeiras Ltda ME e outros

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Pugna o exequente pela expedição de ofício à Delegacia da Receita 

Federal, solicitando cópia das últimas três Declarações de Ajuste Anual 

apresentadas pela executada, o que é viável pela modalidade de pesquisa 

eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar bens móveis/imóveis em 

nome do devedor que possam estar registrados no sistema de consulta de 

dados denominado INFOJUD.

De proêmio, é de se recordar que a utilização da ferramenta virtual pelo 

Poder Judiciário foi regulada e disponibilizada a partir de regramento 

editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que permite o acesso às 

informações patrimoniais lançadas pelos contribuintes nas Declarações de 

Renda prestadas à Receita Federal do Brasil.

Dito isso, é evidente que se está diante de medida de grande valia, mas 

que dever ser manejada com temperamentos, uma vez que se adentra a 

intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e não processual.

E antes que se perquira onde estaria a distinção entre a pesquisa feita via 

BACENJUD e esta outra, há que se ponderar que o deferimento da 

penhora de ativos financeiros, via sistema virtual de consulta, não 

demanda o esgotamento das tentativas de obter a localização de bens 

pela via extrajudicial por parte do credor, porque dinheiro está na ordem 

primeira de preferencia de excussão, ex vi do que preconiza o art. 835 do 

CPC.

Sendo assim, não localizados valores pecuniários à garantia da execução, 

retorna ao credor a disponibilidade e a responsabilidade pela localização 

de bens expropriava do devedor.

Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que várias 

diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade das executadas, sempre infrutíferas, parece-me que se 

acham satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas 

de bens por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado.

Realizada a pesquisa no sistema, junte-se aos autos e dê-se vistas ao 

exequente.

Sem prejuízo, advirto que segundo a dicção do entendimento 

jurisprudencial sufragado nos temas 566 a 571 do STJ, a interrupção de 

contagem dos prazos deferidos no artigo 40 § 2° da LEF e de transcurso 

de prescrição intercorrente, não depende de pronunciamento judicial, 

contando-se automaticamente a ciência de inexistência de bens ou de 

desconhecimento do paradeiro do devedor fiscal, e somente se interrompe 

com a citação válida a efetiva constrição de bens do devedor, que fica 

expressamente ressalvado para eventual declaração de extinção de ação 

em trâmite.

Às providências.

Juína/MT, 29 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 144287 Nr: 1259-11.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO B. SAMARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1259-11.2019.811.0025 Código nº: 144287

Embargante: João B. Samari

Embargado: Município de Juína/MT.

EMBARGOS À EXECUÇÃO

VISTOS,

Cuida-se de embargos à execução, vertidos contra ação de execução 

fiscal proposta pelo Município de Juína, objetivando executar CDA 

inadimplida pelo devedor.

A ação/defesa foi proposta por advogado dativo nomeado para 

representar o réu revel, que, à mingua de maiores informações, procedeu 

à defesa de mérito por negativa geral, sem se ater a questões específicas 

da excussão.

O embargado, por sua vez, refutou a defesa apresentada de forma 

genérica, requereu a improcedência dos embargos e o prosseguimento da 

execução.

É o que cabia relatar.

FUNDAMENTO e DECIDO

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa apresentada não traz 

qualquer oposição ou resistência à pretensão executória, razão porque, a 

solução da quaestio é de singela complexidade.

Dessarte, não havendo motivos a inquinar a presunção de legalidade que 

advém do título, rejeito os embargos e nego-lhes provimento, determinando 

o prosseguimento da execução.

Custas e honorários sucumbenciais pelo embargante, os quais ficam 

arbitrados em 10% do valor da dívida exequenda, observando-se o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Considerando o trabalho desempenhado pela defensora dativa Enádia 

Garcia dos Santos Ribeiro, inscrita na OAB/MT n. 8249-A, arbitro em seu 
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favor honorários dativos no montante de 1,5 URH’S da tabela atual da 

OAB.

EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos de Execução Fiscal n. 

6734-55.2013.811.0025 – Código 98295.

Transitada em julgado a presente sentença, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 30 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144287 Nr: 1259-11.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO B. SAMARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,Cuida-se de embargos à execução, vertidos contra ação de 

execução fiscal proposta pelo Município de Juína, objetivando executar 

CDA inadimplida pelo devedor.A ação/defesa foi proposta por advogado 

dativo nomeado para representar o réu revel, que, à mingua de maiores 

informações, procedeu à defesa de mérito por negativa geral, sem se ater 

a questões específicas da excussão.

O embargado, por sua vez, refutou a defesa apresentada de forma 

genérica, requereu a improcedência dos embargos e o prosseguimento da 

execução.É o que cabia relatar.FUNDAMENTO e DECIDOCompulsando os 

autos, verifica-se que a defesa apresentada não traz qualquer oposição 

ou resistência à pretensão executória, razão porque, a solução da 

quaestio é de singela complexidade.Dessarte, não havendo motivos a 

inquinar a presunção de legalidade que advém do título, rejeito os 

embargos e nego-lhes provimento, determinando o prosseguimento da 

execução.Custas e honorários sucumbenciais pelo embargante, os quais 

ficam arbitrados em 10% do valor da dívida exequenda, observando-se o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC.Considerando o trabalho desempenhado 

pela defensora dativa Enádia Garcia dos Santos Ribeiro, inscrita na 

OAB/MT n. 8249-A, arbitro em seu favor honorários dativos no montante 

de 1,5 URH’S da tabela atual da OAB.EXPEÇA-SE a certidão de honorários, 

nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ.Traslade-se cópia desta 

decisão para os autos de Execução Fiscal n. 6734-55.2013.811.0025 – 

Código 98295.Transitada em julgado a presente sentença, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 30 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 31095 Nr: 2614-47.2005.811.0025

 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): RENIVALDI DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE F. 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 17.567, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2614-47.2005.8.11.0025 (cod. 31095)

Exequente: Banco Volkswagen S/A

Executado: Renivaldi Dutra

Vistos,

 Arrasta-se o feito por quase 3 lustros, sem qualquer efetividade, e sendo 

intimado das buscas patrimoniais realizadas em pesquisas pelos sistemas 

eletrônicos disponibilizados ao Judiciário por meio de convênios públicos, 

quedando-se inerte a parte exequente, mesmo advertida de que o silencio 

implicaria na extinção da ação, para atendimento da exigência imposta pelo 

art. 485, § 1º do CPC/15, determino a intimação pessoal dos 

representantes legais da credora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, de 

impulso ao feito, pena de extinção da ação, nos moldes do que preconiza 

o art. 485, III, do NCPC.

Sem prejuízo, intime-se o exequente a expressamente se manifestar sobre 

a possível ocorrência da prescrição intercorrente, na hipótese versanda, 

uma vez que, segundo remansosa jurisprudência fixada na Corte Cidadã, 

mesmo antes da assunção do NCPC (art. 921) aludido instituto processual 

sempre foi aplicável em nosso ordenamento jurídico, porque deriva 

diretamente do sobreprincípio constitucional da segurança/estabilidade 

das relações jurídicas.

Publique-se, e, após, com ou sem manifestação, conclusos para decisão.

Às providências.

Juína (MT), 04 de fevereiro de 2.020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42922 Nr: 2342-48.2008.811.0025

 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): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLÁUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - 

OAB:6000, Rebeka Vieira - OAB:14392-A/MT

 Porque não se está discutindo multa pecuniária e sim o cumprimento de 

todas as obrigações firmadas no TAC e para evitar alegações de nulidade 

processual, pela derradeira oportunidade e no prazo peremptório de 10 

dias, comprove a inventariante os atos tomados para 

regeneração/recuperação da área degradada – destacando desde logo 

que inscrição do imóvel no SIMCAR não regenera absolutamente nada – e 

em caso de omissão, defiro, desde já, a expedição de oficio à unidade 

desconcentrada da SEMA/MT para que se desloque até o local, 

acompanhada dos profissionais/técnicos competentes a tanto, e 

confeccione relatório de vistoria da área, indicando se houve 

regeneração/recuperação da zona degradada.Em caso de ausência da 

regeneração, e porque o art. 536 do NCPC estabelece que “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” determino seja procedido o bloqueio da matrícula imobiliária, a 

interdição de qualquer atividade extrativista no chamado Garimpo do 

Porcão, no Distrito de Terra Roxa, e a apreensão de todo maquinário que 

pertença ou esteja à serviço do Espólio executado, sem prejuízo de outras 

medidas de constrição patrimonial para ressarcimento do dano e 

recuperação da área que venham a ser requeridas pelo órgão 

ministerial.Às providências.Juína/MT, 4 de fevereiro de 2020.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94835 Nr: 3082-30.2013.811.0025

 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: JOSÉ MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA 

- OAB:19390/MT, SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - OAB:17690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Número Único: 3082-30.2013.8.11.0025 (cod. 94835)

Requerente: José Maria da Costa Campos Filho

Requerido: Gerson Antonio

V I S T O S,

Constatado o defeito na gravação da mídia que registrou os atos 
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processuais realizados na audiência de instrução designada pelo juízo e 

realizada integralmente (fls. 188/189), foi reaberta a instrução e 

redesignado o ato, para repetição, no caso do único depoimento colhido, o 

do próprio autor, ele não compareceu à solenidade agendada para o dia 

13/02/2019, sendo remarcado o ato para o dia 11/03/2019 e novamente se 

ausentado o demandante.

Diante da insistência do autor em não colaborar com o refazimento do ato 

instrutório, determinou-se a expedição de Carta Precatória para a cidade 

de seu domicílio (Várzea Grande/MT), sobrevindo certidão de fls. 205, 

atestando que o autor não recolheu as custas para emissão da deprecata 

e por isso ela ainda não foi expedida.

Acontece que, nos moldes do que já reconhecido pelo juízo anteriormente, 

o ato deve ser refeito por problemas operacionais do próprio órgão 

judiciário, e, portanto, não cabe debitar às partes o ônus de seu 

refazimento.

Desse modo, expeça-se a deprecata, independentemente de custas, 

encaminhe-se ao juízo deprecado, requerendo preferência e urgência no 

cumprimento, porque se trata de processo que tramita há 7 anos e ainda 

não foi sentenciado validamente, unicamente por um defeito de gravação 

das mídias digitais que são de responsabilidade e atribuição do próprio 

Poder Judiciário.

Às providências.

Juína (MT), 04 de fevereiro de 2.020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123480 Nr: 3545-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LUIS FERNANDO DE MORAES MELLO - 

OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 02/032020, ÀS 

08H40MIN, QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA DE JUÍNA/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136635 Nr: 1028-18.2018.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA CARDOSO DA SILVA, MVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES, LUIZ 

CARLOS CORÁ RODRIGUES, JOÃO MARQUES CARDOSO, MARIA 

MARQUES CARDOSO, VALÉRIA CARDOSO BOESE, JEFERSON LUIZ 

BOESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740/B, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Processo nº: 1028-18.2018.8.11.0025 (Código nº: 136635)

Requerente: Janaina Cardoso da Silva

Requeridos: Espólio de João Marques Cardoso e Outras

Vistos em correição ordinária,

 Comparece aos autos a administradora judicial do inventário que se 

processa nos autos principais (cod. 101687), requerendo o 

desarquivamento deste feito porque no curso de sua tramitação acabaram 

sendo realizados depósitos judiciais dos alugueres devidos pelo 

arrendamento da empresa de hotelaria que integra o monte-mor, e 

referidos depósitos permaneceram vinculados à conta judicial aberta 

nestes autos, sendo necessária a transferência dos valores para uma 

conta unificada (a do próprio inventário) evitando desperdício de 

rendimentos e o próprio extravio do controle sobre os bens arrecadados.

Comprovada a existência dos valores depositados (que somam a 

importância de R$ 114.406,69), vinculados à conta judicial n. 

300126635216, determino a transferência dos valores para a conta judicial 

atrelada aos autos principais (n. 3200112541608), por alvará, zerando a 

conta vinculada a este processo e extinguindo-o, definitivamente.

Procedida a transferência, intime-se a administradora judicial para as 

providências necessárias à continuação da marcha processual no 

inventário.

Publique-se.

Às providências.

Juína (MT), 04 de fevereiro de 2.020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142465 Nr: 5117-84.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAVER RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na data de 14/08/2018, foi nomeada como Advogada Dativa 

da parte Executada, a Drª. HILONÊS NEPOMUCENO, OAB/MT nº 14764-O, 

para promover a defesa nestes autos, conforme impulsionamento de fls. 

31 dos autos de código 90795.

Certifico ainda que, foi arbitrado a título de honorários Advocatícios o valor 

de 02 (dois) URHs, pelo serviço prestado pela Advogada acima 

identificada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98295 Nr: 6734-55.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO B. SAMARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Processo n°: 6734-55.2013.811.0025 Código nº: 98295

Exequente: Município de Juína/MT

Executado: João B. Samari

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Ante a improcedência dos embargos à execução opostos, intime-se o 

credor, apresentando, inclusive, cálculo atualizado do débito, no prazo de 

05 dias, de modo a impulsionar de forma efetiva e concreta, nos termos do 

item 4.3 dos temas 566 á 571 da jurisprudência simulada, pelo STJ, sob 

pena de restabelecimento da marcha prescricional que somente a 

interrompe com o da citação e/ou a constrição de bens em nome do 

devedor.

Em caso de inércia, imediatamente arquivo provisório até efetiva 

provocação do credor ou decurso da prescrição que deve ser anotado 

nos registros eletrônicos de tramitação processual para o efetivo controle 

do juízo.

Às providências.

Juína/MT, 30 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104058 Nr: 4474-68.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 Processo nº: 4474-68.2014.811.0025 Código nº: 104058

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: Andrelino Pereira
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EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Manifesta-se o exequente requerendo a suspensão do feito por 60 dias, 

para tomar as providências administrativas quanto à regularidade do 

débito tributário, fl. 73. E o executado, por sua vez, apresenta 

manifestação requerendo a emissão de Certidão Negativa de Débitos, 

porque a Certidão de Dívida Ativa da presente execução, cujo débito foi 

parcelado já teria sido pago.

Consoante análise do pedido do executado é possível constatar que a 

CDA nº 201412448, objeto da presente ação, ainda consta inadimplida, 

conforme certidão positiva de débito tributário de fl. 78, o que inviabiliza o 

requerimento da parte, portanto, INDEFIRO o pedido pleiteado para emissão 

de Certidão Negativa de Débitos.

De outro lado, INDEFIRO, também o prazo requestado pelo exequente, 

tendo em vista que o lapso temporal da petição fl. 73, já decorreu, 

portanto, intime-se o exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, requerendo o que entender de 

direito.

 Advirto que segundo a dicção do entendimento jurisprudencial sufragado 

nos temas 566 a 571 do STJ, a interrupção de contagem dos prazos 

deferidos no artigo 40 § 2° da LEF e de transcurso de prescrição 

intercorrente, não depende de pronunciamento judicial, contando-se 

automaticamente a ciência de inexistência de bens ou de 

desconhecimento do paradeiro do devedor fiscal, e somente se interrompe 

com a citação válida a efetiva constrição de bens do devedor, que fica 

expressamente ressalvado para eventual declaração de extinção de ação 

em trâmite.

Às providências.

Juína/MT, 30 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54879 Nr: 1160-56.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A G BALBINO, ANDERSON GOMES BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Processo nº: 1160-56.2010.811.0025 Código nº: 54879

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: A G Balbino e outro

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução Fiscal de dívida ativa movida em face de A 

G Balbino e Anderson Gomes Balbino.

Nos termos do artigo 782 do CPC, defiro o pedido formulado pelo 

exequente e determino a inscrição do nome do devedor por meio do 

sistema SERASAJUD.

Cumprida a determinação anterior, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias, e advirto que segundo a 

dicção do entendimento jurisprudencial sufragado nos temas 566 a 571 do 

STJ, a interrupção de contagem dos prazos deferidos no artigo 40 § 2° da 

LEF e de transcurso de prescrição intercorrente, não depende de 

pronunciamento judicial, contando-se automaticamente a ciência de 

inexistência de bens ou de desconhecimento do paradeiro do devedor 

fiscal, e somente se interrompe com a citação válida a efetiva constrição 

de bens do devedor, que fica expressamente ressalvado para eventual 

declaração de extinção de ação em tramite.

Às providências.

Juína/MT, 31 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96677 Nr: 5136-66.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BASTISTA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA - CENTRALIZADORA DE SERVIÇOS 

DE BANCOS S/A, CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JUINA, CLARO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, JANAINA BRAGA DE 

ALMEIDA GUARIENTI - OAB:13701/O, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:OAB/MT 12.099-B, PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Vale dizer: sobre os valores depositados em fevereiro de 2019 pela 

CLARO S/A, não pode incidir mais computo da mora algum, ou seja, só há 

atualização até essa data, e daí em diante deve-se atualizar somente o 

remanescente, não estando correto o cálculo de execução apresentado 

pelo autor às fls. 267/271, porque atualiza todo montante condenatório até 

setembro de 2019, sem considerar o pagamento espontâneo feito em 

fevereiro do mesmo ano.Também não possui qualquer lógica o cálculo 

apresentado pela SERASA S/A que em nada se assemelha ao objeto da 

condenação e, portanto, determino ao credor que apresente planilha 

correta do crédito exequendo, atualizando-o na forma da sentença de fls. 

196 e com os parâmetros temporais aqui estabelecidos (até fevereiro de 

2019 quanto ao valor parcialmente quitado e o saldo de fevereiro a 

outubro de 2019, data dos depósitos voluntários) e aí sim venham 

conclusos para liberação, por alvará, do montante que seja devido, e 

restituição aos executados daquilo que sobejar.Publique-se.Às 

providências.Juína (MT), 04 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106873 Nr: 1016-09.2015.811.0025

 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: SEBASTIÃO FRANCISCO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDX, MEJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1016-09.2015.8.11.0025 (cod. 106873)

Embargante: Sebastião Francisco Dourado

Embargado: O JUÍZO

 VISTOS.

Embargos de declaração opostos em face da sentença que acolheu o 

pedido de emissão de alvará judicial para levantamento de valores 

depositados em conta vinculada do FGTS, com base na Lei n. 6.858/80, 

porque de acordo com a recorrente olvidou-se o juízo de arbitrar a 

remuneração da defensora dativa nomeada a atuar na representação de 

seu direito de amplo acesso ao Judiciário.

 É o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O recurso deve ser conhecido pela tempestividade e, no mérito merece 

acolhimento, porque, de fato, quedou-se omissa a sentença quanto ao 

arbitramento dos honorários da defensora dativa nomeada para atuar no 

interesse da parte autora, pela notória e insistente omissão estatal em 

prover os cargos e instalar de forma efetiva o Núcleo da Defensoria 

Pública na comarca.

Desse modo, atuando a causídica na representação dos interesses do 

requerente, substituindo-se ao dever estatal esculpido no art. 134 da 

CR/88, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios 

da defensora nomeada.

Portanto, ACOLHO os aclaratórios para sanar a omissão decisória, 

integrando a sentença, a fim de constar na sentença o reconhecimento do 

direito da advogada que atuou no feito como defensora dativa do réu, e 

tomando em conta o tempo de atuação, os atos efetivamente praticados 

(apresentação da petição inicial, habilitação dos interessados) e o 

pequeno valor da causa (R$ 323,26), arbitro os honorários em 1URH, 

determinando, ademais, a expedição da competente certidão de crédito em 

favor da causídica que atuou no feito.

 No demais, mantenho incólume a sentença embargada, e já tendo sido 
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cientificados os interessados e expedido o alvará de levantamento, 

arquive-se os autos, em definitivo, visto que as partes litigam sob o pálio 

da gratuidade, não havendo custas a serem recolhidas.

 Providências necessárias.

Juína/MT, 4 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122519 Nr: 2927-22.2016.811.0025

 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 DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, PREFEITO MUNICIPAL 

DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTÓVÃO ANGELO DE 

MOURA - OAB:5.321-MT

 Processo nº: 2927-22.2016.8.11.0025 (cod. 122519)

Autor: Ministério Público Estadual

Requerido: Município de Juína

VISTOS,

 Proferida sentença condenatória e cominatória na ação civil pública 

ambiental manejada pelo Ministério Público estadual em face do Município 

de Juína/MT, pelos danos decorrentes da manutenção irregular, por longos 

anos, do cemitério municipal sem atender as mínimas condições de 

licenciamento ambiental, sobreveio petição da municipalidade noticiando a 

abertura de procedimento licitatório para aquisição de área destinada à 

instalação de novo cemitério, obedecendo a legislação vigente, e 

pugnando pela designação de audiência de conciliação, evitando a 

aplicação de astreintes e demais medidas sancionatórias pela inexecução 

imediata dos projetos e das obras determinadas na sentença.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial se limitou a dizer que 

aparentemente busca a municipalidade a modificação do édito 

condenatório, e que aguardaria o trânsito em julgado da sentença, o que já 

ocorreu há bastante tempo, afinal, sem sombra de dúvidas, a petição de 

fls. 287/564 revela ciência inequívoca da sentença desde setembro de 

2019.

Assim, porque claramente discorda o Parquet dos alaridos do condenado 

sobre a concessão de prazos mais alargados, sobre as justificativas 

apresentadas para não cumprimento da obrigação no prazo imposto e 

sobre a pretensão de composição pós édito condenatório, intime-se o 

órgão ministerial a requerer o que entender de direito para execução do 

decisum, remetendo-se os autos ao arquivo, sem baixa na distribuição, se 

nada for manifestado no prazo de 30 dias.

Sobrevindo pedido de cumprimento de sentença, altere-se a classe 

processual e conclusos para decisão.

Publique-se.

Às providências.

 Juína (MT), 04 de fevereiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22834 Nr: 3589-06.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALENTIM DONATON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Processo nº: 3589-06.2004.811.0025 Código nº: 22834

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: José Valentim Donaton

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Considerando o retorno dos autos com a informação do cancelamento da 

CDA de nº 000479/04, objeto da presente ação, dê-se vista ao executado 

acerca da petição de fls. 163/164, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, arquive-se o feito, realizando a escrivania as anotações e 

baixa de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 28 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39938 Nr: 3852-33.2007.811.0025

 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): SOCIEDADE HOSPITALAR SAÚDE LTDA, 

DIAGNÓSTICO E IMAGEM S/C LTDA, LUIS FABIANO PUGLIA GUERREIRO 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133-MT, GILMAR DA 

CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3666/MT, MARINA COELHO - OAB:3542/B-MT

 Intimação do advogado Antonio Pilegi Rodrigues do teor do 

despacho:"Compulsando os autos, denota-se que a fase probatória pende 

de oitiva de testemunhas arroladas tanto pelo Parquet, quanto por um dos 

réus, e que passados mais de 5 anos do pedido de oitiva, ainda não foram 

sequer localizadas para a realização da prova. Assim, fixo prazo comum 

de 10 dias para os litigantes para que indiquem os endereços atuais das 

testemunhas que ainda insistam em ouvir, pena de preclusão da prova e 

encerramento da instrução.

Omissas ou silentes as partes, abra-se vistas, a começar do MPE/MT, 

para memoriais e, ao cabo, conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência por se tratar de processo inserto na Meta 

02/2019/CNJ, que se arrasta sem solução há quase 12 anos.

Às providências"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52406 Nr: 5505-02.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, JOSÉ ROBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MARACAÍ DO NORTE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, LILIAN ALVES MARTINI - OAB:13692, RAIMAR ABILIO 

BOTTEGA - OAB:3882/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU COSTA CURTA - 

OAB:3.815/MT

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, fixando, 

todavia, o dever do desistente de recolher as custas processuais, ante à 

aplicação da regra da causalidade.Não recolhidas as custas, 

e n c a m i n h e - s e  à  C . A .  p a r a  c o b r a n ç a . P u b l i q u e - s e . À s 

providências.Juína/MT, 4 de fevereiro de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54689 Nr: 5857-57.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE NUNES DA SILVA - ME, RUTE NUNES 

DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA GABRIELLY GOMES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 24.863/O

 Por conseguinte, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pela 

defensora dativa do executado e, em prosseguimento ao feito, determino 

ao exequente que adote medidas eficazes e úteis para o andamento da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de remessa ex officio ao 
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arquivo e retomada do prazo prescricional, nos termos do item 4.3 dos 

temas 566 à 571 da jurisprudência sumulada pelo STJ.Às 

providências.Juína/MT, 04 de fevereiro de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-16.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR POLTRONIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000143-16.2020.8.11.0025 AUTOR(A): 

BALTAZAR POLTRONIERI REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos, etc. Considerando a natureza da relação jurídica posta em 

juízo, a qual é eminentemente patrimonial, entendo que apenas a 

declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para o 

deferimento do benefício da justiça gratuita, assim, intime-se o requerente 

para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que realmente não tem 

condições de efetuar o pagamento das custas judiciais e taxa judiciária 

sem prejuízo do sustento próprio, sob pena de indeferimento do benefício. 

Ou, no mesmo prazo, poderá recolher as custas judiciais e taxa judiciária, 

comprovando-se nos autos o pagamento. Às providências. Juína/MT, 4 de 

fevereiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000640-64.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE SOUZA (REU)

MARIA CLAUDIA SPINA DE SOUZA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar e comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

Intime-se a parte autora acerca da disponibilização das guias de 

parcelamento de custas iniciais, nos termos da certidão de ID nº 

28861731. JUÍNA, 05 de Fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002752-06.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. P. (REQUERIDO)

 

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 05 (cinco) dias, 

comparecer a esta secretaria para assinar e retirar o Termo de Curatela 

Provisória. JUÍNA, 05 de Fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85476 Nr: 6073-47.2011.811.0025

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S. H. M. 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASTIBRAZIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

TUBOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 (...) "Ante o exposto, com fundamento nos artigos 494, inciso II c/c art. 

1.022, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, conheço dos 

embargos declaratórios para sanar a omissão e fixar honorários dativos 

em favor da advogada nomeada, Dra. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro, 

inscrita na OAB/MT 8.249, no montante de 02 (dois) URH’s (...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110225 Nr: 2674-68.2015.811.0025

 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: ADEVILSON PEREIRA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON BRASILEIRO RIOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15912, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 4.206

 Intime-se os advogados das partes acerca do agendamento da audiência 

de conciliação/mediação para o dia 17/03/2020 às 13h00min, conforme 

recibo de agendamento de fl. 110.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 85917 Nr: 6589-67.2011.811.0025

 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: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S. H. M. 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASTIBRAZIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

TUBOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Código 85917

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da sentença de fl. 

87, alegando omissão consistente na não fixação de honorários dativos.

Por meio da certidão acostada à fl. 52 a advogada dativa foi nomeada para 

atuar como curadora especial da parte requerida.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Recebo os presentes embargos de declaração, em razão de sua 

tempestividade, sendo assim, passo à análise do mérito.

Com efeito, houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios 

em favor da advogada dativa nomeada.

Sem mais delongas, considerando que a defensora atuou no presente 

feito, necessário conhecer dos embargos para sanar a omissão 

constatada.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 494, inciso II c/c art. 1.022, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, conheço dos embargos 

declaratórios para sanar a omissão e fixar honorários dativos em favor da 

advogada nomeada, Dra. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro, inscrita na 

OAB/MT 8.249, no montante de 02 (dois) URH’s.

No mais, permanece inalterada a sentença.

Expeça-se a certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) 
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nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ, e intime-o(a) para retirar a 

certidão na Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias.

Empós, sem delongas e independentemente de nova conclusão ao 

Gabinete, arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Às providências.

Juína-MT, 31 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85917 Nr: 6589-67.2011.811.0025

 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: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S. H. M. 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASTIBRAZIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

TUBOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 (...) "Ante o exposto, com fundamento nos artigos 494, inciso II c/c art. 

1.022, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, conheço dos 

embargos declaratórios para sanar a omissão e fixar honorários dativos 

em favor da advogada nomeada, Dra. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro, 

inscrita na OAB/MT 8.249, no montante de 02 (dois) URH’s."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118942 Nr: 809-73.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, ROSELI FATIMA BENDER TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da certidão de fl. 85v, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15922 Nr: 1127-13.2003.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER GONÇALVES BERIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIANE AGOSTINETTO - 

OAB:OAB/MT 20.322/O

 Certifico que, nesta data, foi indicado pela diretoria o nome da advogada 

Dariane Agostinetto, OAB/MT 20.322/O, para atuar como curadora 

especial neste processo.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Levando em conta o acordão de fl. 445-451, o Ministério Público aditou a 

denúncia de fl. 04/05, para nela incluir nova capitulação jurídica, passando 

o delito previsto no art. art. 157, § 3º, c/c art. 29, ambos do CP, com 

aplicabilidade da Lei n. 8.072/1990 (1º fato), para o delito previsto no art. 

121, § 2º, inciso IV (por duas vezes), do CP, com aplicabilidade da Lei n. 

8.072/1990.

 Ato seguinte, a Defesa manifestou acerca do aditamento (fl. 459/460).

De fato, presente a materialidade do delito e indícios de autoria, calcados 

nos mesmos elementos que motivaram o recebimento da denúncia, 

RECEBO o ADITAMENTO nos termos do art. 384, § 2º do CPP.

Por fim, levando em conta que o Ministério Público pugnou pelo novo 

interrogatório dos réus, nos termos do art. 384, § 2º, do CPP, DESIGNO 

audiência para o dia 28/02/2020, às 17h00min.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123842 Nr: 3755-18.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAC NERIS FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/RO 4679

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149047 Nr: 4566-70.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JGSDNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136803 Nr: 1111-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ANTONIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Tendo em vista o pedido para habilitação como assistente de acusação às 

fl. 93-96, INTIME-SE à Defesa para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

CANCELO a audiência anteriormente designada.

No mais, EXPEÇA-SE carta precatória para oitiva da vítima no endereço 

indicado à f. 93. Para tanto, FIXO o prazo de 90 (noventa) dias para o 

retorno da missiva.

Após, CONCLUSOS para deliberação para análise do pedido de habitação 

e designação de audiência.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 144451 Nr: 1379-54.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA, DERIKI LORAN 

DOS SANTOS REIS, ALEXSANDRO CLARO DA SILVA, MARTA SOUZA 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O, RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Considerando a informação de que as unidades prisionais em que os 

acusados Evandro Luz de Santana e Marta Souza Amorim possuem sala 

especial para realização de audiência por meio de videoconferência, 

SOLICITE-SE a devolução da precatória expedida à f. 253.

No mais, DESIGNO audiência para o dia 20/03/2020, às 16h, cuja 

solenidade será realizada por meio do sistema de videoconferência na 

Penitenciária Central do Estado quanto ao acusado Evandro Luz de 

Santana e na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May em relação a 

ré Marta Souza Amorim, visando o interrogatório dos referidos acusados.

OFICIEM-SE as unidades prisionais mencionadas para que providenciam o 

necessário para realização do ato, bem como para que informem o e-mail 

para posterior envio do link e senha da sala de audiência, devendo nela 

tomar participação todos os sujeitos do processo, os quais deverão ser 

intimados.

CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo a presente decisão como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149682 Nr: 5011-88.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ARESTIDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:24959-0

 Intimação do advogado da parte ré para, no prazo legal apresentar 

defesa preliminar, por se tratar de processo de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 40916 Nr: 1997-19.2007.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL MENEZES 

MACHADO - OAB:MT 26002/O

 Ante o exposto, cumprida a finalidade da prisão, que era a localização do 

acusado, cuja comprovação de endereço aportou aos autos à f. 252, 

CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado DIONATHAN CARIOCA 

DE ASSIS e nos termos do art. 319 do CPP, APLICO às seguintes medidas 

cautelares pessoais:a) COMPARECIMENTO do acusado em todos os atos 

do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem 

comunicação a este Juízo;b) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca onde 

reside sem prévia comunicação;c) RECOLHIMENTO domiciliar no período 

noturno e nos dias de folga;EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA e 

COLOQUE o acusado imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que o 

descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução 

processual, inclusive prisão preventiva.No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. 

Meirinho INTIMAR o acusado, para apresentar defesa preliminar, no prazo 

de 10 (dez) dias.RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o BNMP 2.0.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

INTIMAÇÃO.CUMPRA-SE.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128894 Nr: 1846-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERILDA KÁTIA COSTA BITÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE SOUZA MASSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERILDA KÁTIA COSTA BITÚ, Cpf: 

03063457140, Rg: 2368083 0, Filiação: Maria Aperecida da Costa 

Gonçalves e Aparecido Gonçalves Bitu, data de nascimento: 15/02/1990, 

brasileiro(a), natural de Jaru-RO, solteiro(a), do lar, Telefone 66 9669 

2971. 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. INTIMAÇÃO DA VÍTIMA..

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.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.

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, 04 de fevereiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134133 Nr: 5214-21.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PRESTES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4.812/MT

 Vistos. DEFIRO o requerimento da defesa, f. 190 e REDESIGNO a 

audiência para o dia 17/06/2020, às 14h30min. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147889 Nr: 3776-86.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KELLY NAYARA ROCHA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FELIPE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KELLY NAYARA ROCHA DA CRUZ, Cpf: 

06292519163, Rg: 29022460, Filiação: Sulma Medeiros da Rocha e 

Aparecido Moreira da Cruz, data de nascimento: 05/08/1999, brasileiro(a), 

natural de Juina-MT, solteiro(a), Telefone (66) 9 9218-9538. 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 
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seguir transcrita. INTIMAÇÃO DA VÍTIMA.

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O art. 485, 

VIII, do CPC, 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, conforme certidão juntada nos autos.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 CPC.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, MAÍRA AZEVEDO 

SANTOS , digitei.

Juína, 04 de fevereiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148909 Nr: 4467-03.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ADRIANO COELHO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141183 Nr: 4181-59.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAQUEL DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAQUEL DA SILVA SOARES, Cpf: 

03758341175, Rg: 21827451, Filiação: Margaretes Nogueira da Silva 

Soares e Claudio Soares, data de nascimento: 06/02/1993, brasileiro(a), 

natural de Juina-MT, divorciado(a), menor, Telefone 9 9900-8144. 

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. INTIMAÇÃO DA VÍTIMA..

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” .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 
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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.

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, 04 de fevereiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94237 Nr: 2441-42.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO GUEDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001419-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BRAVO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEU QUADRO JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR ACERCA DA DILIGÊNCIA NEGATIVA DO SENHOR OFICIAL 

DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001339-55.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA COSTA RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL MENEZES MACHADO OAB - MT26002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001339-55.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: ANTONIO DA COSTA RUBI REQUERIDO: KOPP 

CONSTRUTORA LTDA - ME PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação de cobrança de cheques por locupletamento ilícito, em 

que o requerente alega, em síntese, que era credor do réu na quantia de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em cheque de cártula nº 001741-8, 

emissão 02/10/2016, Sicredi Univales. Tratando-se de demanda cujas 

questões fáticas estão bem delineadas, não existe justificativa para a 

dilatação da instrução probatória, impondo-se ao julgador, como corolário 

lógico do princípio da duração razoável do processo, o dever de decidir 

diretamente a lide, nos termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a 

prestação jurisdicional de modo eficiente e célere. Considerando que, por 

ser o cheque endossado, prática esta admitida por nossos Tribunais, o 

autor teria o prazo de 05 anos a contar da data na cártula para reclamar o 

seu crédito, prazo este que foi respeitado, de forma que merece ver 

adimplido o crédito que possui junto ao devedor. Por consequência, sendo 

a causa de pedir o inadimplemento do cheque, o prazo prescricional para 

demanda dessa natureza é de 05 anos, conforme a regra do artigo 206, § 

5.°, inciso I, Código Civil. Sobre o tema, trago a lume o aresto do Recurso 

Repetitivo, Tema 628 do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO 

MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO.PRAZO QUINQUENAL 

PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO 

ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em 

face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do 

dia seguinte à data de emissão estampada na cártula". 2. Recurso 

especial provido.(REsp 1101412/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014) Desta feita, 

não há que se falar em prescrição da pretensão embasada em cheque, 

pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do requerente, 

conforme explanado os entendimentos superiores. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, opino por JULGAR PROCEDENTE a 

pretensão manifestada na inicial, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do 

CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para: (a) Determinar, 

por conseguinte, o pagamento da importância da cártula de crédito, no 

valor de R$ 25.000,00, acrescidos de correção monetária, da data em que 

deveria ter sido adimplido o valor, e juros de mora a partir da citação; (b) 

Caso não seja efetuado o pagamento da condenação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, haverá 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, §1, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Juína/MT, 31 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 
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julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína/MT, 31 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001339-55.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA COSTA RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL MENEZES MACHADO OAB - MT26002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001339-55.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: ANTONIO DA COSTA RUBI REQUERIDO: KOPP 

CONSTRUTORA LTDA - ME PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação de cobrança de cheques por locupletamento ilícito, em 

que o requerente alega, em síntese, que era credor do réu na quantia de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em cheque de cártula nº 001741-8, 

emissão 02/10/2016, Sicredi Univales. Tratando-se de demanda cujas 

questões fáticas estão bem delineadas, não existe justificativa para a 

dilatação da instrução probatória, impondo-se ao julgador, como corolário 

lógico do princípio da duração razoável do processo, o dever de decidir 

diretamente a lide, nos termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a 

prestação jurisdicional de modo eficiente e célere. Considerando que, por 

ser o cheque endossado, prática esta admitida por nossos Tribunais, o 

autor teria o prazo de 05 anos a contar da data na cártula para reclamar o 

seu crédito, prazo este que foi respeitado, de forma que merece ver 

adimplido o crédito que possui junto ao devedor. Por consequência, sendo 

a causa de pedir o inadimplemento do cheque, o prazo prescricional para 

demanda dessa natureza é de 05 anos, conforme a regra do artigo 206, § 

5.°, inciso I, Código Civil. Sobre o tema, trago a lume o aresto do Recurso 

Repetitivo, Tema 628 do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO 

MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO.PRAZO QUINQUENAL 

PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO 

ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em 

face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do 

dia seguinte à data de emissão estampada na cártula". 2. Recurso 

especial provido.(REsp 1101412/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014) Desta feita, 

não há que se falar em prescrição da pretensão embasada em cheque, 

pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do requerente, 

conforme explanado os entendimentos superiores. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, opino por JULGAR PROCEDENTE a 

pretensão manifestada na inicial, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do 

CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para: (a) Determinar, 

por conseguinte, o pagamento da importância da cártula de crédito, no 

valor de R$ 25.000,00, acrescidos de correção monetária, da data em que 

deveria ter sido adimplido o valor, e juros de mora a partir da citação; (b) 

Caso não seja efetuado o pagamento da condenação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, haverá 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, §1, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Juína/MT, 31 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, 31 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-78.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DINIZ ROSA (REQUERIDO)

 

Intimação do Requerente, por intermédio do(a) advogado(a) constituído, 

para, caso queira, se manifestar sobre o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-22.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DOMINGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, para impugnar a contestação ID 28613691, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002330-31.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, para impugnar a contestação ID 28599541, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-11.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI APARECIDO VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, para impugnar a contestação ID 58536393 no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002118-10.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, para impugnar a contestação ID 28715953, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-89.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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CAMILA BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FERREZ OAB - MT0187660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ALVES DE LIMA 95163956191 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA FERREIRA PADILHA OAB - MT24298/O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, para impugnar a contestação ID 28723970, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001272-90.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIANO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))

ALAN JHONES ROSA SILVA OAB - MT21812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO (REQUERIDO)

LEO DO POSTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001272-90.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: MANOEL MARIANO RODRIGUES NETO REQUERIDO: 

APARECIDO, LEO DO POSTO Autos nº: 1001272-90.2019.8.11.0025 

PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais e danos morais decorrentes de acidente de trânsito, em 

que o requerente alega, em síntese, que ao transitar pela BR MT 170 

sentido Juína x Castanheira, logo após passar pela ponte do Rio das 

Pedras, reduziu a velocidade devido alguns buracos na pista, momento em 

que fora surpreendido por um caminhão que bateu na parte traseira de 

seu veículo. O requerente aduz indenização pelos danos materiais e 

morais advindos do acidente, pleiteando restituição dos valores gastos 

com a reforma de seu automóvel. O réu, por sua vez alega em sede de 

contestação que, o requerente reduziu a velocidade do carro de forma 

inesperada, não sendo possível evitar a colisão. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Primeiramente é relevante destacar que nem sempre o 

condutor do veículo é o proprietário. Por outro lado, o proprietário tem 

deveres com o bem e com a própria sociedade ao deixar outrem guiar seu 

automóvel. A escolha do condutor, portanto é questão fundamental para 

fixar a responsabilidade civil, bem como a culpa ou não dele pela 

realização do acidente. A responsabilidade civil, com o dever de indenizar 

parte de três pressupostos essenciais e indispensáveis para existir. 

Assim, os pressupostos para a responsabilização civil são: a existência 

de dano, nexo causal e culpa. Assinale-se, ademais, que a 

responsabilidade do proprietário do veículo, isto é, o caminhão é de 

propriedade de Leonir, no entanto no momento do acidente estava sendo 

conduzido por Aparecido, também se justifica e tem cabimento, na medida 

em que a jurisprudência é firme em assinalar que nos acidentes de trânsito 

com veículos de terceiros estes respondem pela ação ilícita do condutor, 

ante a chamada culpa in eligendo e/ou in vigilando, como vaticina a 

doutrina clássica: “[…] a responsabilidade pela reparação dos danos é, 

assim, em regra, do proprietário do veículo, pouco importando que o 

motorista não seja seu empregado, uma vez que sendo o automóvel um 

veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros, nos termos do art. 159 do Código Civil, 

independentemente de qualquer outro dispositivo legal. Ao proprietário 

compete a guarda da coisa. A obrigação de guarda presume-se contra 

ele. Pelo descumprimento do dever de guarda do veículo, o proprietário 

responde pelos danos causados a terceiros, quando o mesmo é confiado 

a outrem, seja preposto ou não (Wladimir Valler, op. cit., p.88-89). Como se 

vê, a responsabilidade do proprietário do veículo, que é presumida, não 

exclui a do causador mediato do acidente (terceiro que o dirigia). Ambos 

respondem solidariamente pelo evento, podendo a vítima acionar ambos ou 

qualquer deles, segundo sua escolha”. (STOCO, Rui, Responsabilidade 

Civil e sua interpretação jurisprudencial. 3. ed, p. 247/248, 795) Assim, 

prevalece o registro constante dos sistemas oficiais, o que significa dizer 

que o requerido Aparecido é o proprietário do caminhão que atingiu e 

danificou o veículo do autor, atraindo, assim, a responsabilidade civil que 

vem sendo consagrada pela jurisprudência pátria em casos de acidentes 

de trânsito, verbis: “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário 

do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de 

terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o 

motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja 

gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, 

o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. 

Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica 

solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco 

para os seus semelhantes. Recurso especial provido" (REsp577.902/DF, 

Rel. Ministro Antônio De Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy 

Andrighi). Nessa ordem de ideias, está configurada a obrigação de 

indenizar, na medida em que o requerido, contribuiu com sua incúria para a 

ação ilícita que culminou no dano aqui reclamado, o qual, diga-se de 

passagem, não reclamando provas ou demonstrações de sua ocorrência. 

Posta a questão nesses termos, cabe, tão-somente, arbitrar o quantum 

indenizatório, o que deve ser feito de modo prudente e razoável, para não 

servir de estímulo à portentosa indústria de demandas que diariamente 

desembocam no Judiciário à procura de indenizações milionárias, e nem 

tampouco deixe de reprimir, sancionar, desaprovar a prática de 

comportamentos negligentes e danosos, causadores de violação a direitos 

patrimoniais e extrapatroniais do lesado. Desta forma, nos termos do artigo 

186 do Código Civil, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Portanto tal assertiva 

corrobora com o artigo 927 do mesmo diploma legal, que dispõe: “aquele 

que, por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”. Por 

sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503, de 23.09.1997), ao 

tratar das "normas gerais de circulação e conduta", prescreve: Art. 29. O 

trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às 

seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de 

segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em 

relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e 

as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; 

Daí por que entendem os tribunais, em regra, ser presumida a culpa do 

motorista que com seu veículo colide na traseira de outro. Senão, vejamos: 

"Quem conduz atrás de outro, deve fazê-lo com prudência, observando 

distância e velocidade tais que, na emergência de brusca parada do 

primeiro, os veículos não colidam". (RT, 375/301). Nesse diapasão, há que 

se conjeturar verdadeira a versão posta na inicial pela indenização por 

danos materiais e morais. Fixada essa ideia, tem-se que pretende o autor 

ser indenizados dos prejuízos materiais que afirma ter suportado com o 

conserto do veículo, demonstrado nos autos que existe prova de 

pagamento das notas fiscais que estão acostadas após comprovantes de 

quitação, as quais somam a importância de R$ 14.540,00 (quatorze mil e 

quinhentos e quarenta reais), atento às peculiaridades da situação e à 

situação econômica dos litigantes, entendo adequada a fixação do dano 

moral de montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), que bem 

se amolda à tipicidade da relação processual em debate. Ante ao exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização, por danos materiais fixados no 

valor de R$ 14.540,00, e por danos morais, os quais restam fixados no 

valor de R$ 3.000,00, que se apresentam razoáveis e suficientes a 

ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita da instituição 

financeira; (b) sobre os danos materiais incidirão juros de mora de 1% 

a.m. e correção monetária pelo INPC desde a ocorrência do evento 

danoso, ao passo que a fixação dos danos morais segue a exegese 

fixada pela Seção de Dissídios Privados do STJ, ou seja, juros de mora 

desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação do 

quantum. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 27 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, 
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dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína/MT, 27 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001272-90.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIANO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))

ALAN JHONES ROSA SILVA OAB - MT21812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO (REQUERIDO)

LEO DO POSTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001272-90.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: MANOEL MARIANO RODRIGUES NETO REQUERIDO: 

APARECIDO, LEO DO POSTO Autos nº: 1001272-90.2019.8.11.0025 

PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais e danos morais decorrentes de acidente de trânsito, em 

que o requerente alega, em síntese, que ao transitar pela BR MT 170 

sentido Juína x Castanheira, logo após passar pela ponte do Rio das 

Pedras, reduziu a velocidade devido alguns buracos na pista, momento em 

que fora surpreendido por um caminhão que bateu na parte traseira de 

seu veículo. O requerente aduz indenização pelos danos materiais e 

morais advindos do acidente, pleiteando restituição dos valores gastos 

com a reforma de seu automóvel. O réu, por sua vez alega em sede de 

contestação que, o requerente reduziu a velocidade do carro de forma 

inesperada, não sendo possível evitar a colisão. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Primeiramente é relevante destacar que nem sempre o 

condutor do veículo é o proprietário. Por outro lado, o proprietário tem 

deveres com o bem e com a própria sociedade ao deixar outrem guiar seu 

automóvel. A escolha do condutor, portanto é questão fundamental para 

fixar a responsabilidade civil, bem como a culpa ou não dele pela 

realização do acidente. A responsabilidade civil, com o dever de indenizar 

parte de três pressupostos essenciais e indispensáveis para existir. 

Assim, os pressupostos para a responsabilização civil são: a existência 

de dano, nexo causal e culpa. Assinale-se, ademais, que a 

responsabilidade do proprietário do veículo, isto é, o caminhão é de 

propriedade de Leonir, no entanto no momento do acidente estava sendo 

conduzido por Aparecido, também se justifica e tem cabimento, na medida 

em que a jurisprudência é firme em assinalar que nos acidentes de trânsito 

com veículos de terceiros estes respondem pela ação ilícita do condutor, 

ante a chamada culpa in eligendo e/ou in vigilando, como vaticina a 

doutrina clássica: “[…] a responsabilidade pela reparação dos danos é, 

assim, em regra, do proprietário do veículo, pouco importando que o 

motorista não seja seu empregado, uma vez que sendo o automóvel um 

veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros, nos termos do art. 159 do Código Civil, 

independentemente de qualquer outro dispositivo legal. Ao proprietário 

compete a guarda da coisa. A obrigação de guarda presume-se contra 

ele. Pelo descumprimento do dever de guarda do veículo, o proprietário 

responde pelos danos causados a terceiros, quando o mesmo é confiado 

a outrem, seja preposto ou não (Wladimir Valler, op. cit., p.88-89). Como se 

vê, a responsabilidade do proprietário do veículo, que é presumida, não 

exclui a do causador mediato do acidente (terceiro que o dirigia). Ambos 

respondem solidariamente pelo evento, podendo a vítima acionar ambos ou 

qualquer deles, segundo sua escolha”. (STOCO, Rui, Responsabilidade 

Civil e sua interpretação jurisprudencial. 3. ed, p. 247/248, 795) Assim, 

prevalece o registro constante dos sistemas oficiais, o que significa dizer 

que o requerido Aparecido é o proprietário do caminhão que atingiu e 

danificou o veículo do autor, atraindo, assim, a responsabilidade civil que 

vem sendo consagrada pela jurisprudência pátria em casos de acidentes 

de trânsito, verbis: “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário 

do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de 

terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o 

motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja 

gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, 

o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. 

Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica 

solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco 

para os seus semelhantes. Recurso especial provido" (REsp577.902/DF, 

Rel. Ministro Antônio De Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy 

Andrighi). Nessa ordem de ideias, está configurada a obrigação de 

indenizar, na medida em que o requerido, contribuiu com sua incúria para a 

ação ilícita que culminou no dano aqui reclamado, o qual, diga-se de 

passagem, não reclamando provas ou demonstrações de sua ocorrência. 

Posta a questão nesses termos, cabe, tão-somente, arbitrar o quantum 

indenizatório, o que deve ser feito de modo prudente e razoável, para não 

servir de estímulo à portentosa indústria de demandas que diariamente 

desembocam no Judiciário à procura de indenizações milionárias, e nem 

tampouco deixe de reprimir, sancionar, desaprovar a prática de 

comportamentos negligentes e danosos, causadores de violação a direitos 

patrimoniais e extrapatroniais do lesado. Desta forma, nos termos do artigo 

186 do Código Civil, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Portanto tal assertiva 

corrobora com o artigo 927 do mesmo diploma legal, que dispõe: “aquele 

que, por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”. Por 

sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503, de 23.09.1997), ao 

tratar das "normas gerais de circulação e conduta", prescreve: Art. 29. O 

trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às 

seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de 

segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em 

relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e 

as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; 

Daí por que entendem os tribunais, em regra, ser presumida a culpa do 

motorista que com seu veículo colide na traseira de outro. Senão, vejamos: 

"Quem conduz atrás de outro, deve fazê-lo com prudência, observando 

distância e velocidade tais que, na emergência de brusca parada do 

primeiro, os veículos não colidam". (RT, 375/301). Nesse diapasão, há que 

se conjeturar verdadeira a versão posta na inicial pela indenização por 

danos materiais e morais. Fixada essa ideia, tem-se que pretende o autor 

ser indenizados dos prejuízos materiais que afirma ter suportado com o 

conserto do veículo, demonstrado nos autos que existe prova de 

pagamento das notas fiscais que estão acostadas após comprovantes de 

quitação, as quais somam a importância de R$ 14.540,00 (quatorze mil e 

quinhentos e quarenta reais), atento às peculiaridades da situação e à 

situação econômica dos litigantes, entendo adequada a fixação do dano 

moral de montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), que bem 

se amolda à tipicidade da relação processual em debate. Ante ao exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização, por danos materiais fixados no 

valor de R$ 14.540,00, e por danos morais, os quais restam fixados no 

valor de R$ 3.000,00, que se apresentam razoáveis e suficientes a 

ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita da instituição 

financeira; (b) sobre os danos materiais incidirão juros de mora de 1% 

a.m. e correção monetária pelo INPC desde a ocorrência do evento 

danoso, ao passo que a fixação dos danos morais segue a exegese 

fixada pela Seção de Dissídios Privados do STJ, ou seja, juros de mora 

desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação do 

quantum. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 27 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, 27 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001272-90.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIANO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))
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ALAN JHONES ROSA SILVA OAB - MT21812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO (REQUERIDO)

LEO DO POSTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001272-90.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: MANOEL MARIANO RODRIGUES NETO REQUERIDO: 

APARECIDO, LEO DO POSTO Autos nº: 1001272-90.2019.8.11.0025 

PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais e danos morais decorrentes de acidente de trânsito, em 

que o requerente alega, em síntese, que ao transitar pela BR MT 170 

sentido Juína x Castanheira, logo após passar pela ponte do Rio das 

Pedras, reduziu a velocidade devido alguns buracos na pista, momento em 

que fora surpreendido por um caminhão que bateu na parte traseira de 

seu veículo. O requerente aduz indenização pelos danos materiais e 

morais advindos do acidente, pleiteando restituição dos valores gastos 

com a reforma de seu automóvel. O réu, por sua vez alega em sede de 

contestação que, o requerente reduziu a velocidade do carro de forma 

inesperada, não sendo possível evitar a colisão. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Primeiramente é relevante destacar que nem sempre o 

condutor do veículo é o proprietário. Por outro lado, o proprietário tem 

deveres com o bem e com a própria sociedade ao deixar outrem guiar seu 

automóvel. A escolha do condutor, portanto é questão fundamental para 

fixar a responsabilidade civil, bem como a culpa ou não dele pela 

realização do acidente. A responsabilidade civil, com o dever de indenizar 

parte de três pressupostos essenciais e indispensáveis para existir. 

Assim, os pressupostos para a responsabilização civil são: a existência 

de dano, nexo causal e culpa. Assinale-se, ademais, que a 

responsabilidade do proprietário do veículo, isto é, o caminhão é de 

propriedade de Leonir, no entanto no momento do acidente estava sendo 

conduzido por Aparecido, também se justifica e tem cabimento, na medida 

em que a jurisprudência é firme em assinalar que nos acidentes de trânsito 

com veículos de terceiros estes respondem pela ação ilícita do condutor, 

ante a chamada culpa in eligendo e/ou in vigilando, como vaticina a 

doutrina clássica: “[…] a responsabilidade pela reparação dos danos é, 

assim, em regra, do proprietário do veículo, pouco importando que o 

motorista não seja seu empregado, uma vez que sendo o automóvel um 

veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros, nos termos do art. 159 do Código Civil, 

independentemente de qualquer outro dispositivo legal. Ao proprietário 

compete a guarda da coisa. A obrigação de guarda presume-se contra 

ele. Pelo descumprimento do dever de guarda do veículo, o proprietário 

responde pelos danos causados a terceiros, quando o mesmo é confiado 

a outrem, seja preposto ou não (Wladimir Valler, op. cit., p.88-89). Como se 

vê, a responsabilidade do proprietário do veículo, que é presumida, não 

exclui a do causador mediato do acidente (terceiro que o dirigia). Ambos 

respondem solidariamente pelo evento, podendo a vítima acionar ambos ou 

qualquer deles, segundo sua escolha”. (STOCO, Rui, Responsabilidade 

Civil e sua interpretação jurisprudencial. 3. ed, p. 247/248, 795) Assim, 

prevalece o registro constante dos sistemas oficiais, o que significa dizer 

que o requerido Aparecido é o proprietário do caminhão que atingiu e 

danificou o veículo do autor, atraindo, assim, a responsabilidade civil que 

vem sendo consagrada pela jurisprudência pátria em casos de acidentes 

de trânsito, verbis: “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário 

do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de 

terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o 

motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja 

gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, 

o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. 

Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica 

solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco 

para os seus semelhantes. Recurso especial provido" (REsp577.902/DF, 

Rel. Ministro Antônio De Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy 

Andrighi). Nessa ordem de ideias, está configurada a obrigação de 

indenizar, na medida em que o requerido, contribuiu com sua incúria para a 

ação ilícita que culminou no dano aqui reclamado, o qual, diga-se de 

passagem, não reclamando provas ou demonstrações de sua ocorrência. 

Posta a questão nesses termos, cabe, tão-somente, arbitrar o quantum 

indenizatório, o que deve ser feito de modo prudente e razoável, para não 

servir de estímulo à portentosa indústria de demandas que diariamente 

desembocam no Judiciário à procura de indenizações milionárias, e nem 

tampouco deixe de reprimir, sancionar, desaprovar a prática de 

comportamentos negligentes e danosos, causadores de violação a direitos 

patrimoniais e extrapatroniais do lesado. Desta forma, nos termos do artigo 

186 do Código Civil, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Portanto tal assertiva 

corrobora com o artigo 927 do mesmo diploma legal, que dispõe: “aquele 

que, por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”. Por 

sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503, de 23.09.1997), ao 

tratar das "normas gerais de circulação e conduta", prescreve: Art. 29. O 

trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às 

seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de 

segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em 

relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e 

as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; 

Daí por que entendem os tribunais, em regra, ser presumida a culpa do 

motorista que com seu veículo colide na traseira de outro. Senão, vejamos: 

"Quem conduz atrás de outro, deve fazê-lo com prudência, observando 

distância e velocidade tais que, na emergência de brusca parada do 

primeiro, os veículos não colidam". (RT, 375/301). Nesse diapasão, há que 

se conjeturar verdadeira a versão posta na inicial pela indenização por 

danos materiais e morais. Fixada essa ideia, tem-se que pretende o autor 

ser indenizados dos prejuízos materiais que afirma ter suportado com o 

conserto do veículo, demonstrado nos autos que existe prova de 

pagamento das notas fiscais que estão acostadas após comprovantes de 

quitação, as quais somam a importância de R$ 14.540,00 (quatorze mil e 

quinhentos e quarenta reais), atento às peculiaridades da situação e à 

situação econômica dos litigantes, entendo adequada a fixação do dano 

moral de montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), que bem 

se amolda à tipicidade da relação processual em debate. Ante ao exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização, por danos materiais fixados no 

valor de R$ 14.540,00, e por danos morais, os quais restam fixados no 

valor de R$ 3.000,00, que se apresentam razoáveis e suficientes a 

ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita da instituição 

financeira; (b) sobre os danos materiais incidirão juros de mora de 1% 

a.m. e correção monetária pelo INPC desde a ocorrência do evento 

danoso, ao passo que a fixação dos danos morais segue a exegese 

fixada pela Seção de Dissídios Privados do STJ, ou seja, juros de mora 

desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação do 

quantum. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 27 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, 27 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148526 Nr: 4210-75.2019.811.0025

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMARA CRISTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Certifico que a certidão de URH foi expedida e anexada em pasta própria, 

aguardando ser selada e retirada pelo advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 139035 Nr: 2770-78.2018.811.0025

 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): EDISON APARECIDO MATOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:OAB/MT 24.959-O

 Certifico que a certidão de URH fora expedida e anexada em pasta 

própria, aguardando ser selada e retirada pelo advogado.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-73.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TELES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000142-73.2020.8.11.0011. 

AUTOR: JOSE TELES DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 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. CITE-SE a Autarquia demandada para, 

no prazo legal, responder aos termos da inicial. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 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. Por fim, CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 4 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002981-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE ALVES ANTUNES (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 DESPACHO Processo: 1002981-08.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): VALDETE ALVES ANTUNES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Tendo em vista que a demandada 

apresentara proposta de acordo em id nº 28775191, INTIME-SE a 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado como desinteresse. Após, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 4 de fevereiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. (REQUERIDO)

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000035-29.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: VILSON JANKOWITSCHI Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para manifestar acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de ID 28178442, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido in 

albis, INTIME-SE pessoalmente, consignando o prazo de 05 (cinco) dias, 

para que a parte dê regular impulsionamento ao feito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Somente então, CONCLUSO. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 4 de fevereiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. (REQUERIDO)

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000035-29.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: VILSON JANKOWITSCHI Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para manifestar acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de ID 28178442, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido in 

albis, INTIME-SE pessoalmente, consignando o prazo de 05 (cinco) dias, 

para que a parte dê regular impulsionamento ao feito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Somente então, CONCLUSO. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 4 de fevereiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. (REQUERIDO)

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000035-29.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: VILSON JANKOWITSCHI Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para manifestar acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de ID 28178442, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido in 

albis, INTIME-SE pessoalmente, consignando o prazo de 05 (cinco) dias, 

para que a parte dê regular impulsionamento ao feito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Somente então, CONCLUSO. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 4 de fevereiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))
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RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. (REQUERIDO)

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000035-29.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: VILSON JANKOWITSCHI Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para manifestar acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de ID 28178442, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido in 

albis, INTIME-SE pessoalmente, consignando o prazo de 05 (cinco) dias, 

para que a parte dê regular impulsionamento ao feito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Somente então, CONCLUSO. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 4 de fevereiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000689-50.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRA FELIPE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002492-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-21.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000138-36.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ESTEVAM (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: 1000138-36.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): PEDRO ESTEVAM REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA” proposta por PEDRO ESTEVAM 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, 

nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e 

pareceres médicos juntados, verifica-se a necessidade de a parte autora 

se afastar das atividades laborais, ante a doença a que está acometida. 

Já no que se refere à qualidade de segurada, tal também resta, ainda que 

sumariamente demonstrada, eis que o autor já recebeu benefício 

previdenciário pela via administrativa, sendo cessado no mês de 

dezembro do ano de 2019. Dessa forma, sob a ótica de um juízo de 

cognição sumária, a parte autora merece a restabelecimento do 

auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei n. 

8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente para aquele 

momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, 

tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a 

um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o pedido e o 

fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o exposto, 

presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao 

INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. EXPEÇA-SE ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante/reestabeleça o benefício previdenciário contido nos autos no 

prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, 

sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. NOMEIO 

perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos 

para a perícia médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, 

nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 
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os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001109-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE BARROS (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 DESPACHO Processo: 1001109-55.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO ALVES DE BARROS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Tendo em vista que a 

demandada apresentara proposta de acordo no id nº 28771190, 

DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como desinteresse. 

Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 4 de 

fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000104-61.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY PRANDINI (REQUERENTE)

KATIA FERNANDA IVO PRANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000104-61.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: WANDERLEY PRANDINI, KATIA FERNANDA IVO PRANDINI 

Vistos. Cuida-se de Ação de Divórcio Consensual, por meio da qual se 

verifica a existência de acordo entabulado entre WANDERLEY PRANDINI e 

KATIA FERNANDA IVO PRANDIN, ambos qualificados. Entre um ato e 

outro, fora aportado aos autos em id nº 28496215, acordo realizado entre 

as partes, pugnando pela homologação e extinção do feito. Instado, o MPE 

manifestou favorável à sua homologação 9id nº 28671107). Os autos 

vieram conclusos. EIS O QUE TINHA A RELATAR. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, com 

fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 28496215 em todos os seus 

termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito. Custas conforme acordo. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 04 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000017-08.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. P. (REQUERENTE)

H. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000017-08.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: HERIVELTO CESAR BATISTA, ROSIMEIRE MARIA PEREIRA 

Vistos. Cuida-se de Ação de Divórcio Consensual c/c Guarda e Alimentos, 

proposta por ROSIMEIRE MARIA PEREIRA e HERIVELTO CESAR BATISTA, 

ambos qualificados. Junto à exordial fora aportado aos autos em id nº 

27831413, acordo realizado entre as partes, pugnando pela homologação 

e extinção do feito. Instado, o MPE manifestou favorável à sua 

homologação (id nº 288777152). Os autos vieram conclusos. EIS O QUE 

TINHA A RELATAR. FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do 

artigo 487 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição de 

id nº 28496215 em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. Custas conforme acordo. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 04 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001947-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA SILVA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001947-95.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: LUZIA DA SILVA FREIRE REQUERIDO: ESTE JUÍZO, INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A despeito do 

aduzido em id nº 28826669, a justificativa da requerente viera 

desacompanhada de eventual prova do aduzido, além de que, é cediço a 

necessidade de prévio requerimento para fins de configuração do 

interesse de agir, não sendo possível o recebimento da presente ação 

sem tal providência prévia, não havendo que se falar em aplicação das 

regras de transição que flexibilizam tal necessidade, eis que aplicáveis em 

processos que já estavam em tramitação à época do RE 631.240, que não 

é o caso dos autos. Dessa feita, INTIME-SE derradeiramente a requerente 

para sanar tal omissão, ou, emendar a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento da exordial. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002416-44.2019.8.11.0011

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:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002416-44.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): APARECIDO DONIZETE RAMOS REU: BRADESCO SEGUROS 

S/A Vistos. Prefacialmente, embora os autos me tenham vindo conclusos 

para saneamento do feito ou julgamento antecipado, verifico que o 

presente feito não se encontra maduro o suficiente para o seu deslinde, 

eis que se encontra pendente a análise do pedido de inversão do ônus da 

prova, formulado pela parte autora, que passo a apreciá-lo. Explico. 

Embora haja divergência quanto a ser a inversão do ônus da prova regra 

de instrução ou de julgamento, filio-me à corrente segundo a qual o 

julgador deve apreciar sua incidência preferencialmente na fase de 

saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem 

não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de oportunidade. Nesse 

sentido, vem entendendo o STJ, vejamos: RECURSO ESPECIAL. 
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CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 

DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO 

CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE 

SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode 

decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto 

ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope 

judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade 

por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, 

§ 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, 

além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), 

apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, 

conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento 

processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o 

ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto 

subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento 

da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse 

sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A 

inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente 

na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à 

parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de 

oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial 

entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 

21/09/2011). (negritos acrescidos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA 

ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 6º, VIII, E 14, § 

4º, DO CDC. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação 

por danos morais, ajuizada em 14.09.2005. Dessa ação foi extraído o 

presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 25.06.2013. 2. 

Controvérsia acerca da responsabilidade do médico na cirurgia estética e 

da possibilidade de inversão do ônus da prova. 3. A cirurgia estética é 

uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar 

um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o 

que haverá a inexecução desta. 4. Nessas hipóteses, há a presunção de 

culpa, com inversão do ônus da prova. 5. O uso da técnica adequada na 

cirurgia estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não 

cumprimento de sua obrigação. 6. A jurisprudência da 2ª Seção, após o 

julgamento do Reps 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

DJe de 21.09.2011, consolidouse no sentido de que a inversão do ônus da 

prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. 7. Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1395254 SC 2013/0132242-9, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/10/2013, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)” (negritos 

acrescidos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE 

INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. A 

análise da controvérsia quanto ao momento processual para inversão do 

ônus da prova prescinde de novo exame de provas e de fatos, razão pela 

qual não incide o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do 

ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento 

do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não 

incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para 

apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo 

interno ao qual se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 355628 RO 

2013/0176931-8, Relator:  Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de 

Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/12/2017)” (negritos acrescidos) Pois bem. Pugna a parte autora, pela 

inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. O instituto processual da inversão do 

ônus probandi por determinação judicial – ope iudicis – exige que, num 

contexto de relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que 

pode ser econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, 

verifico que a parte autora está em situação de hipossuficiência, de 

maneira que deve ser atribuído à ré, o ônus de provar a existência de 

relação jurídica, o que lhe será muito mais fácil do que exigir do autor a 

prova do contrário. Desta forma, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Assim, ante ao acima decidido, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo 

de 10 (dez) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 04 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002416-44.2019.8.11.0011

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:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002416-44.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): APARECIDO DONIZETE RAMOS REU: BRADESCO SEGUROS 

S/A Vistos. Prefacialmente, embora os autos me tenham vindo conclusos 

para saneamento do feito ou julgamento antecipado, verifico que o 

presente feito não se encontra maduro o suficiente para o seu deslinde, 

eis que se encontra pendente a análise do pedido de inversão do ônus da 

prova, formulado pela parte autora, que passo a apreciá-lo. Explico. 

Embora haja divergência quanto a ser a inversão do ônus da prova regra 

de instrução ou de julgamento, filio-me à corrente segundo a qual o 

julgador deve apreciar sua incidência preferencialmente na fase de 

saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem 

não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de oportunidade. Nesse 

sentido, vem entendendo o STJ, vejamos: RECURSO ESPECIAL. 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 

DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO 

CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE 

SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode 

decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto 

ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope 

judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade 

por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, 

§ 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, 

além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), 

apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, 

conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento 

processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o 

ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto 

subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento 

da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse 

sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A 

inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente 

na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à 

parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de 

oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial 

entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
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SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 

21/09/2011). (negritos acrescidos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA 

ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 6º, VIII, E 14, § 

4º, DO CDC. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação 

por danos morais, ajuizada em 14.09.2005. Dessa ação foi extraído o 

presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 25.06.2013. 2. 

Controvérsia acerca da responsabilidade do médico na cirurgia estética e 

da possibilidade de inversão do ônus da prova. 3. A cirurgia estética é 

uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar 

um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o 

que haverá a inexecução desta. 4. Nessas hipóteses, há a presunção de 

culpa, com inversão do ônus da prova. 5. O uso da técnica adequada na 

cirurgia estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não 

cumprimento de sua obrigação. 6. A jurisprudência da 2ª Seção, após o 

julgamento do Reps 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

DJe de 21.09.2011, consolidouse no sentido de que a inversão do ônus da 

prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. 7. Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1395254 SC 2013/0132242-9, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/10/2013, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)” (negritos 

acrescidos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE 

INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. A 

análise da controvérsia quanto ao momento processual para inversão do 

ônus da prova prescinde de novo exame de provas e de fatos, razão pela 

qual não incide o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do 

ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento 

do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não 

incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para 

apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo 

interno ao qual se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 355628 RO 

2013/0176931-8, Relator:  Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de 

Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/12/2017)” (negritos acrescidos) Pois bem. Pugna a parte autora, pela 

inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. O instituto processual da inversão do 

ônus probandi por determinação judicial – ope iudicis – exige que, num 

contexto de relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que 

pode ser econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, 

verifico que a parte autora está em situação de hipossuficiência, de 

maneira que deve ser atribuído à ré, o ônus de provar a existência de 

relação jurídica, o que lhe será muito mais fácil do que exigir do autor a 

prova do contrário. Desta forma, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Assim, ante ao acima decidido, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo 

de 10 (dez) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 04 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000664-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRISTINA MUNARETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000664-37.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: EDNA CRISTINA MUNARETO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO os embargos opostos, 

eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 04 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001732-56.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ADIMILSON PEREIRA DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001732-56.2018.8.11.0011. 
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AUTOR(A): ADIMILSON PEREIRA DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000561-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SORROCHE WILL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar o Procurador da parte autora 

via DJE para efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 250.00 (duzentos e cinquenta reais ), de acordo com o 

provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), 

(campo dil igência) para cumprimento do Mandado de 

Busca/Apreensão/Citação, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo juntar 

aos autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento 

MIRASSOL D'OESTE, 5 de fevereiro de 2020. Cleusa Roberto do Carmo 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004092-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 114407 Nr: 2324-98.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Nunes Pacheco

 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.

Cuida-se de execução de sentença movida por Daniel Nunes Pacheco, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, 

satisfação do seu crédito materializado em decisão judicial.

A autora aportou cálculo do débito atualizado às fls.205/206.

À fl. 207, o INSS concorda com o cálculo apresentado pela autora.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada concordou 

com o valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado 

às fls.205/206 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro 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.: 195611 Nr: 3628-30.2013.811.0011

 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: Joel Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, Paulo Rogerio de Souza e Silva - OAB:20.236/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de uma “Ação de Aposentadoria por Idade Rural” movida por Joel 

Pereira de Souza contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora fora devidamente intimada acerca dos 

levantamentos do alvará, nada requerendo (fl.138).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 09 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.: 250666 Nr: 3355-12.2017.811.0011

 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): Marcus Kimio Ikuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Essa diretriz encontra respaldo no princípio constitucional da razoável 

duração do processo (artigo 78, LXXVIII), o qual, segundo a nova lei 

instrumental, também pode ser alcançado mediante a colaboração de 

todos os operadores do Direito, nos termos do artigo 6º do NCPC, in 

verbis: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que 

se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."3. 

Hipótese em que a intimação somente não se deu eletronicamente em 

razão de o Estado não ter providenciado o seu cadastro neste Tribunal 

Superior. 4. Não existindo alegação nem comprovação quanto à 

impossibilidade da realização de tal cadastramento, não é possível exigir 
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desta Corte outra espécie de intimação mais onerosa, razão pela qual é 

válido o ato realizado mediante a publicação no Diário da Justiça, não 

havendo que se falar em restituição de prazo recursal. 5. Agravo interno 

desprovido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos em que 

são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça , por unanimidade, negar provimento ao 

agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e 

Regina Helena Costa (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 19 de junho de 2018 (Data do julgamento). MINISTRO GURGEL DE 

FARIA Relator.Desta forma, DEFIRO o pedido de fl. 140, de modo que 

expeça-se mandado com a finalidade de intimação do executado para que 

informe o paradeiro dos demais veículos, sob pena de incorrer nas 

penalidades da lei.Em seguida ao requerente para manifestar-se no que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 13 

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.: 78872 Nr: 1986-61.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egberto Lúcio Pás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, José Paulo de Assunção - 

OAB:, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, por ter sido digitalizado e feita a sua distribuição 

automaticamente no sistema PJE, DETERMINO que os autos aguardem em 

cartório a apreciação do recurso interposto.

Após, ÀS PARTES para manifestarem o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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.: 3714 Nr: 7-65.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A - CRÉD. FINANC. E 

INVEST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.Calderan (Firma Individual), Espolio de 

Sabaku Hayashi, Lourival Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:49606, RYOYU HAYASHI - OAB:1.809/A-MT

 (...) Ante o exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito exequendo objeto 

dos autos, JULGANDO EXTINTO a presente execução com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, inciso II, c/c arts. 924, V, art. 925 e art. 921, §

§1º, 4º e 5º, todos do CPC. REVOGO quaisquer atos de constrição.Por 

isso, CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas processuais, 

arbitrados esses em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 82, § 2º, 

do NCPC.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de dezembro de 

2019.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 173812 Nr: 4635-91.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Prod. de Cana de Rio 

Branco Ltda, Osmar Antunes de Oliveira, Claudia Maria Barboso 

Bombarda, Manuel Jorge Ribeiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, Robson Avila 

Scarinci - OAB:6.939

 (...)Ex positis, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo 

que, com espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, 

em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no 

art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80.CONDENO o 

executado ao pagamento de custas e honorários, sendo que arbitro este 

último em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 

85, §2º, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao 

ajuizamento da execução fiscal ante o inadimplemento de suas obrigações 

t r i bu t á r i a s  ( T R F - 5 ,  A C  0 0 0 3 5 6 8 4 6 1 9 9 6 4 0 5 8 0 0 0  A L ,  j . 

28/01/2016).DESCONSTITUO eventual penhora existente sobre os bens do 

executado no presente feito.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.P. R. I. C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 

20 de janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 174195 Nr: 4717-25.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Penariol de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por MARCIA PENARIOL DE 

CAMARGO em face de ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requereu a extinção do feito, tendo em 

vista o levantamento dos valores executados. (fl.193).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

3º da Lei 7.603/01, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 180421 Nr: 1071-70.2013.811.0011

 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: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25.293
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 Vistos.

Tendo em vista que o requerido foi citado por edital fl. 97, bem como à 

Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral às fls. 

104/105, INTIME-SE o requerente para pugnar o que entender devido no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 115591 Nr: 2479-04.2010.811.0011

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Viviane Cristina Pianta, Eliane Tostes Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, FRANCIELLY A STORTI ASSUNÇAÕ - 

OAB:21240, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Mírian Correia da 

Costa - OAB:, Miriele Garcia Ribeiro - OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11.340 - 

A

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 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.: 87257 Nr: 3278-81.2009.811.0011

 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 Ademir Fiorim, Giselda Maria Catosso Fiorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Léa Maria Lopes Mendonça, Maria de Lourdes 

Dias Marques, Espólio de Paulo Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Comar da Silva - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Vistos.

Tendo em vista o petitório de fl. 650, DETERMINO a suspensão do 

processo, pelo prazo 90 (noventa) dias, a fim de aguardar o deslinde do 

processo de inventário cód. 239335.

Escoado o prazo da suspensão dê-se VISTAS às partes para 

manifestação no prazo legal

Empós, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 22 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 484 Nr: 17-31.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Rodrigues da Silva, Geraldo Rodrigues 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly A. Storti Assunção 

- OAB:21.240, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, MARCELO 

ZANDONADI - OAB:4266, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, 

Miriele Garcia Ribeiro - OAB:10.636

 Vistos.

Considerando o julgamento do feito em apenso, TRANSLADE-SE cópia a 

estes autos para prosseguimento dos atos expropriatórios.

Ademais, tendo em vista a juntada de certidão de óbito de um dos 

executados, Sr. Geraldo Rodrigues da Silva, INTIME-SE a parte exequente 

para que promova a citação dos herdeiros ou do espólio de Geraldo nos 

termos do §2º, I, do art. 313 do CPC.

Outrossim, em que pese a solidariedade da dívida entre os executados, 

decorrentes de aval, verifico que um dos imóveis penhorados é de 

propriedade exclusiva de Laércio Rodrigues da Silva (vide fl. 28), razão 

pela qual não há impedimento ao normal prosseguimento do feito e 

realização de hasta pública em relação a tal bem e devedor, notadamente 

visando imprimir celeridade ao feito que tramita há mais de uma década 

sem satisfação de qualquer montante. Assim, REDESIGNE-SE o leilão para 

o imóvel denominado Fazenda Boa Esperança, de propriedade de Laércio 

Rodrigues da Silva, ficando suspenso apenas os atos expropriatórios 

referentes aos bens do de cujus.

CUMPRAM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 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.: 1703 Nr: 16-12.1998.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Rosario Granja - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Vistos.

Tendo em vista que o mandado de penhora espedido à fl. 218 restou 

infrutífero conforme certidão de fl. 220, DEFIRO o pleito de fl. 221, de modo 

que intime-se o executado da determinação de penhora (fl. 216/217) pelo 

Diário Oficial, nos termos do art. 12 da LEF.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação, 

VISTAS dos autos a parte exequente para que pugne o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos 

do art. 40.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 248571 Nr: 2360-96.2017.811.0011

 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: Mauricio Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT, Marcio Henrique Pereira Cardoso - OAB:7659

 Vistos.

Considerando que o requerido efetuou o pagamento da condenação, bem 

como o autor concordou às fl. 116, EXPEÇA-SE o competente Alvará, 

observando para tanto a conta ora informada.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Após, devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 233523 Nr: 3924-81.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sanzio Batista Sardinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 Vistos.

Considerando que já houve bloqueio dos valores perseguidos á título de 

honorários advocatícios à fl. 39, bem como o Patrono do embargado tomou 

ciência da decisão e não impugnou o bloqueio, mas apenas lançou 

argumentos sem qualquer fundamentação, INDEFIRO o pedido de bloqueio 

formulado à fl. 55 e DETERMINO o cumprimento da decisão de fl. 37, item 

“IV” e proceda com a transferência dos valores para a conta que o 

embargante deverá apresentar.

INTIME-SE o embargante para que apresente conta bancária para 

transferência dos valores ora pugnados.

Após, INTIME-SE o embargante para manifestar-se no que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do crédito.

Com a certificação, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 28 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 88340 Nr: 3483-13.2009.811.0011

 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: Reginaldo Ferreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Sarah Caroline Mendes Pinheiro - OAB:16008, Sérgio 

Antonio Rosa - OAB:4.153, Viviane Souza do Couto - OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação prestada pelo município sob a fundamentação legal de 

que o Decreto municipal nº 3.440/2019 atualizou o valor da unidade fiscal, 

bem como as RPVs estão limitadas à 100 unidades fiscais municipais (R$ 

106,39) totalizando um valor máximo de R$ 10.639,00 (dez mil seiscentos 

e trinta e nove reais), DEFIRO o pleito de fl. 223/225 de modo que 

expeça-se ofício requisitórios para atualização e pagamentos dos valores 

perseguidos, nos termos da legislação vigente.

Aguarde-se em cartório o referido pagamento.

Após, INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação do 

crédito.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 252537 Nr: 4348-55.2017.811.0011

 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: EJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 Vistos.

Antes de analisar o petitório de fl. 164, DEFIRO o pleito do Parquet à fl. 165 

de modo que INTIME-SE a parte autora para que informe os endereços 

completos das testemunhas arroladas às fls. 123, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão da prova testemunhal.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 157324 Nr: 1292-87.2012.811.0011

 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: José Angelo Leso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilaços Implementos Rodoviários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luiz Franco - 

OAB:23.145 - PR, Mario Nielsen Junior - OAB:40734

 Vistos.PROCEDA-SE à conversão do presente em Cumprimento de 

Sentença.I.Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, 

na pessoa de seus advogados ou, caso não o tenha ou decorrido um ano 

do trânsito em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o 

pagamento do débito de acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes 

cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em 

caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1ºe §2º do 

NCPC.II.Deverá constar da intimação que decorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou de nova intimação, 

nos termos do art. 525 do NCPC.III.Ausente o pagamento, a parte 

requerente deverá recolher eventuais custas de execução (AI n. 

1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).IV.Ausente o pagamento, 

ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários advocatícios, todos 

acima fixados, ficam incluídos no débito e, independente de haver ou não 

impugnação, deve ser feita a penhora pelo sistema Bacenjud e, se 

negativa, pelo sistema Renajud.V.Encontrado valor em dinheiro ou veículo 

em nome da parte executada, LAVRE-SE o auto de penhora, com a 

avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 do NCPC), e INTIME-SE a 

parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, dispensada a intimação 

se a penhora foi realizada na presença do devedor.VI. Apresentada 

qualquer impugnação pela parte executada, manifeste-se a parte 

exequente. Após, apresentada ou não manifestação, conclusos para 

decisão.VII. Ausente impugnação EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento à parte exequente com prazo de 90 (noventa) dias, devendo 

a mesma se manifestar quanto à satisfação de seu crédito no prazo de 10 

(dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos devem ser arquivados.No 

mais, DEFIRO o pedido de fl.609, (...)

 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 

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
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 Vistos.

Considerando que a parte embargante apresentou embargos às fls. 76/82, 

DETERMINO que seja certificado a tempestividade do mesmo.

Caso seja tempestivo, RECEBO os embargos opostos, eis que 

tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não sendo tempestivos, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

Caso necessário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 249762 Nr: 2936-89.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderes Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387/O, RAFAELA DE ASSUNÇÃO ARAÚJO - OAB:25178/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos.

Cuida-se de “EXECUÇÃO DE SENTENÇA” movida por RAFAEL HERRERA 

DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou a quitação integral do 

débito à fl. 183.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

À central de arrecadação para apuração de eventuais custas 

remanescentes.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 78872 Nr: 1986-61.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egberto Lúcio Pás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, José Paulo de Assunção - 

OAB:, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos.

CUMPRA-SE o decisum de fl. 1.608.

Após, devolvam-me os autos CONCLUSOS para deliberações acerca do 

petitório de fls. 1.609/1.609-v, em 15 (quinze) dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253505 Nr: 4997-20.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE JESUS CASTRIANI 

- OAB:, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.125/128, de modo que SE INTIME a exequente para 

manifestar-se sobre os bens apresentados para quitação da dívida, em 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273440 Nr: 3612-66.2019.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weniton Soares de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar o Procurador da parte autora via DJE para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50.00 

(cinquenta reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site 

do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento 

do ato deprecado ou seja Busca/Apreensão e citação da parte requerida, 

o qual foi extraído dos autos 0084844-85.2017.8.13.0344 da 2ª. Vara civel 

da Comarca de Iturama-MG, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247088 Nr: 1664-60.2017.811.0011

 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: Reginaldo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 do Procurador da parte autora de que esta Secretaria designou a data 13 

de março de 2020 às 13h para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. LUIZ CARLOS PIERONI - CRM Nº. 5330, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247088 Nr: 1664-60.2017.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 para intimar via DJE o Procurador da parte requerida de que esta 

Secretaria designou a data 13 de março de 2020 às 13h para a realização 

da perícia médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no 

Edificio do Forum desta Cidade e Comarca pelo perito, Dr. LUIZ CARLOS 

PIERONI - CRM Nº. 5330..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 203961 Nr: 773-44.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Dona Yvone Ltda, Flaviano Taques 

Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandra Thais Regina 

Najem - OAB:4697, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB:7.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE - OAB:, Henrique 

José da Rocha - OAB:36568, Letícia Ferrarini - OAB:69707, OTAVIO 

FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - OAB:146.474

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, querendo, manifestar-se acerca da 

impugnação à penhora apresentada pela executada às fls. 1.084/1.091, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, quanto ao petitório de fl. 1.099, de se notar que a causídica 

postulante não possui procuração de nenhuma das partes nos autos in 

demanda. Razão porque, AUTORIZO a retirada dos autos em cartório 

como carga rápida, para tão somente obtenção de fotocópias.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da exequente, 

devolvam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedido o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150530 Nr: 158-25.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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, Nivaldo da Cunha 

Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Machado C. Junior - 

OAB:5682, Joice Pinto Pereira de Siqueira - OAB:20116/O, Nalian 

Borges Cintra Machado - OAB:MT 14100, Tanielly Pastick Alves - 

OAB:2.2359

 para intimar os procuradores da parte requerida via DJE da r. decisão de 

fls. 826 a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para que 

efetue o pagamento do débito de acrescido de eventuais custas, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos 

incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor 

restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1ºe §2º 

do NCPC. Decorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte 

executada poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, 

independente de penhora ou de nova intimação, nos termos do art. 525 do 

NCPC.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004084-50.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DONIZETE FLORIAN ONORATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 4 

de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004107-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 5 

de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001225-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES DE LIMA & LIMA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Código n.º 1001225-95.2018.8.11.0011 Indefiro o pedido de ID n. 

22470573 porque o proprietário/locador do imóvel não é parte do feito, 

portanto, o executado deve cumprir os comandos da r. sentença prolatada 

ID n. 17813181, sob as penalidades cabíveis. Assim, intime-se o 

executado para que, no prazo de 05 (cinco), impreterivelmente, cumpra os 

comandos da sentença. Expeça-se mandado para intimação do 

réu-executado, anotando no documento que incidirá multa no valor de R$ 

500,00 por dia de descumprimento Após, ao MPE para manifestação. 

Empós, conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz 

de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-83.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BATISTA DE NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-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 - 
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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, 5 

de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-97.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 5 

de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003294-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. Q. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. S. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENA MILANI SABIONI OAB - MT26239/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003294-66.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: ELIZANGELA SANTOS QUEIROZ EXECUTADO: BRUNO DA 

SILVA ANTONIO Ante o teor dos petitórios de ID n. 26441433 e 26659661, 

intime-se o executado para quitar com o débito alimentar remanescente, 

nos termos da decisão que recebeu a exordial. Após, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000119-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LARISSA VICENSSOTT (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 a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre a certidão lançada no documento de Id nº 28646572. 

Mirassol d'Oeste/MT, 5 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252015 Nr: 4082-68.2017.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulalia Vitorazzi - MEI, Eulália Vitirazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 Intimar o advogado da parte requerida para que continue apresentando os 

comprovantes das parcelas da multa oriunda da condenação.

 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:

 Reinterando no teor do DJE de n° 10664 expedido em 27/01/2020, intimo 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, para cada herdeiro habilitado, tendo em vista que 

tais informações são imprescindíveis para a expedição de Requisição de 

Pequeno Valor no sistema EPREC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001225-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES DE LIMA & LIMA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1001225-95.2018.8.11.0011 Indefiro o pedido de ID n. 

22470573 porque o proprietário/locador do imóvel não é parte do feito, 

portanto, o executado deve cumprir os comandos da r. sentença prolatada 

ID n. 17813181, sob as penalidades cabíveis. Assim, intime-se o 

executado para que, no prazo de 05 (cinco), impreterivelmente, cumpra os 

comandos da sentença. Expeça-se mandado para intimação do 

réu-executado, anotando no documento que incidirá multa no valor de R$ 

500,00 por dia de descumprimento Após, ao MPE para manifestação. 

Empós, conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz 

de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001225-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES DE LIMA & LIMA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1001225-95.2018.8.11.0011 Indefiro o pedido de ID n. 

22470573 porque o proprietário/locador do imóvel não é parte do feito, 

portanto, o executado deve cumprir os comandos da r. sentença prolatada 

ID n. 17813181, sob as penalidades cabíveis. Assim, intime-se o 

executado para que, no prazo de 05 (cinco), impreterivelmente, cumpra os 

comandos da sentença. Expeça-se mandado para intimação do 

réu-executado, anotando no documento que incidirá multa no valor de R$ 
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500,00 por dia de descumprimento Após, ao MPE para manifestação. 

Empós, conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz 

de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001225-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES DE LIMA & LIMA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1001225-95.2018.8.11.0011 Indefiro o pedido de ID n. 

22470573 porque o proprietário/locador do imóvel não é parte do feito, 

portanto, o executado deve cumprir os comandos da r. sentença prolatada 

ID n. 17813181, sob as penalidades cabíveis. Assim, intime-se o 

executado para que, no prazo de 05 (cinco), impreterivelmente, cumpra os 

comandos da sentença. Expeça-se mandado para intimação do 

réu-executado, anotando no documento que incidirá multa no valor de R$ 

500,00 por dia de descumprimento Após, ao MPE para manifestação. 

Empós, conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz 

de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-49.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000163-49.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ROSA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO 

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: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 31/03/2020 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, 5 de fevereiro 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: 1000501-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE DE SOUZA LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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. 27350199. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 05 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-34.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000164-34.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ROSA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO 

POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

31/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 8010154-71.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. FERNANDES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE BORGES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE CARVALHO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando que restou infrutífera a diligência 

deferida pela R. Decisão de Id. 10394644, conforme missiva devolvida e 

juntada ao Id. 28853822, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei 9.099/95.. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 05 de fevereiro de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011446-96.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARLOS SANTOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DA SILVA (EXECUTADO)

WANDERSON LOURENCO DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando que restou infrutífera a diligência 

deferida pela R. Decisão de Id. 15782178, conforme missiva devolvida e 

juntada ao Id. 28853830, promovo com a intimação da parte autora para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, em cumprimento a ordem de 

serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 05 de fevereiro de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000051-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FATIMA BERGAMASCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA RABELO SAVOINE (EXECUTADO)

 

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. 28853834. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 05 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000163-49.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 31/03/2020 às 

16:30 horas. 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: 1000164-34.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 31/03/2020 às 

17:00 horas. 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: 1000165-19.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DANIEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000165-19.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARCELO 

DANIEL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICA TEICHE 

MOURA POLO PASSIVO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA 

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: 31/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro 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: 1000407-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO INOCENTE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnante apresentou 

manifestação de Id. 28876587, em resposta a intimação de ID. 27495244, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §4º da R. 

Decisão de Id. 27207664 Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 

05 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & ALMEIDA ARRAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000355-50.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOSEFA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS 

DE MADEIRAS LTDA - ME, SILVA & ALMEIDA ARRAIS LTDA - ME Vistos. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De 

pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores 

delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de 

promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado 

(id de n. 28746008). Assim, a ausência de impulso processual da parte 

autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso 

VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 

20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-72.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

KENKO PATTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAGALHAES RABELLO OAB - SP176713 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010367-72.2016.8.11.0011. REQUERENTE: WALDECI DA SILVA 

REQUERIDO: KENKO PATTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 

EPP, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Defiro o pedido 

de gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e 

art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 
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legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MODENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA CAMARGO PAVANELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001595-40.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARCO ANTONIO MODENEZ 

REQUERIDO: ERICA CAMARGO PAVANELI Vistos. Considerando que a 

parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 28779620, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA COITINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002086-47.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARINALVA COITINHO 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos. Considerando o retorno 

dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para 

pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-19.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DANIEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000165-19.2020.8.11.0011. AUTOR: MARCELO DANIEL DA SILVA 

REQUERIDO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não consta dos autos comprovante de 

endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição 

inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000148-80.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000148-80.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-96.2020.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000037-96.2020.8.11.0011. REQUERENTE: GILMAR FERREIRA MACHADO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre assinalar 

que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O autor 

perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular 

prosseguimento do feito, embora devidamente intimado (id de n. 

28742861). Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, 

implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do 

NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 

(TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. 

INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a 

parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar 

prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou 

de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida 

que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, 

do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante 

disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO GOMES HENRIQUE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000833-58.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GONDIM & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: TIAGO GOMES HENRIQUE Vistos. Considerando que mesmo 

intimada a manifestar-se a autora deixou transcorrer o prazo a tanto, 

conforme teor da certidão inserida no id nº 28224862, DETERMINO a 

remessa ao ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SOUTA DIAS (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 MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000540-54.2019.8.11.0011. REQUERENTE: RONALDO SOUTA DIAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Em que pese o pleito da 

executada vertido em id nº 27396879, tal é totalmente desacompanhado 

de fundamentação legal, eis que o fato de o executado aduzir não possuir 

condições de quitar o débito não é causa suspensiva, uma vez que 

inexistente dispositivo legal correspondente, além de provas que 

corroborem o alegado, de modo que INDEFIRO o pleito em voga. Ademais, 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DIVINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001676-23.2018.8.11.0011. REQUERENTE: RENATA DIVINA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Em que pese o pleito da 

executada vertido em id nº 27396881, tal é totalmente desacompanhado 

de fundamentação legal, eis que o fato de o executado aduzir não possuir 

condições de quitar o débito não é causa suspensiva, uma vez que 

inexistente dispositivo legal correspondente, além de provas que 

corroborem o alegado, de modo que INDEFIRO o pleito em voga. Ademais, 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000102-28.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA JOSE PEREIRA 

CASTILHO REQUERIDO: LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME Vistos. Os 

autos vieram conclusos diante do recurso inominado interposto pela 

requerente, oportunidade em que fora intimada para recolhimento do 

preparo, deixando, contudo, de fazê-lo, consoante certidão de id nº 

28799861. Dessa feita, julgo DESERTO o recurso, nos termos do art. 42, 

§1º, da Lei 9.099/95. Certifique-se o trânsito em julgado, e, nada sendo 

requerido, AO ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010300-44.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR ROSA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO OAB - MT23135/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnante apresentou 

manifestação de Id. 28892452 em atenção a intimação de ID. 27786901, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §4º da R. 

Decisão de Id. 26495135 Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 

05 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CASTILHO (REQUERENTE)

REGINALDO CERQUEIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DE ALENCAR DA MAIA (REQUERIDO)

JONAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PATRICIA APARECIDA GOMES (TESTEMUNHA)

PAULO CESAR BATISTA (TESTEMUNHA)

PAULO SERGIO FERREIRA DE MORAIS (TESTEMUNHA)

EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS MAIA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010068-61.2017.8.11.0011. REQUERENTE: REGINALDO CERQUEIRA DE 

MIRANDA, ELAINE CASTILHO REQUERIDO: JONAS, DAVID DE ALENCAR 

DA MAIA Vistos. Os autos vieram conclusos diante do recurso inominado 

interposto pela requerente, oportunidade em que fora intimada para 

recolhimento do preparo, deixando, contudo, de fazê-lo, consoante 

certidão de id nº 28799115. Dessa feita, julgo DESERTO o recurso, nos 

termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95. Certifique-se o trânsito em julgado, 

e, nada sendo requerido, AO ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003462-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GONCALVES DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003462-68.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

GONCALVES DOMICIANO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. RECEBO os embargos opostos, 

eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 05 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001979-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIR ANDREIV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEODORO LUIZ LIBERATI SILINGOVSCHI OAB - SP358566 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001979-03.2019.8.11.0011. REQUERENTE: GLEICIANE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MACIR ANDREIV Vistos. RECEBO os embargos 

opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos 

embargos declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e 

ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os 

embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento de 

sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001499-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001499-25.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: ADEMAR ALVES EXECUTADO: 

OI S.A Vistos. RECEBO os Embargos/Impugnação à Execução, eis que 

tempestivos. Nos termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e 

art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu 

advogado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, 

não o fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 

do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e 

certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do 

Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 05 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003275-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003275-60.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LINDINALVA BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS, BANCO 

BRADESCO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo 

recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente 

para dispensá-lo do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 
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LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 05 

de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 273328 Nr: 3560-70.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jacqueline oliveira mesquita 

- OAB:25244

 Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em desfavor de Adriano de Oliveira.

 Certidão de inércia, à fl.70.

Decido.

 Tendo em vista a inércia da Defesa, intime-se o denunciado para informar 

se possui condições de contratar novo advogado ou se a causídica 

constituída nesses autos ainda representa seus interesses.

Caso o denunciado informe que possui condições de contratar advogado, 

desde já nomeio a Defensoria Pública para representá-lo, bem como que 

conceda vistas à parte para apresentar a resposta à acusação.

 Caso haja informação de que o denunciado possui novo patrono ou que a 

causídica constituída o representa, dê-se vistas para que apresente a 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256349 Nr: 219-70.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Anibadab Dias Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGÉRIO ANIBADAB DIAS MARQUES, 

Cpf: 05717587112, Rg: 2641669-7, Filiação: Hellen Cristina Dias Marques, 

data de nascimento: 16/11/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone (065)9.8453-2387. 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: Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e condeno o réu Rogério 

Anibadab Dias Marques, devidamente qualificado nos autos, como incurso 

nas sanções previstas no artigo 180, caput, do Código Penal. Analisando 

as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: a)Culpabilidade: 

agiu com culpabilidade normal a espécie;b)Antecedentes: possui maus 

antecedentes, haja vista as condenações transitadas em julgado nos 

autos de cód. 261550 e cód. 245661, ambas em trâmite perante este juízo; 

c)Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;d)Personalidade do agente: não há elementos 

suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à 

espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: normais 

à espécie;h)Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada 

criminosa. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a 

pena base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. Em relação à 

segunda fase, não incidem agravantes. Incide, no entanto, as atenuantes 

da confissão espontânea e da menoridade relativa. Assim fixo a pena 

intermediária em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 35 (trinta e 

cinco) dias-multa.Na terceira fase, não se encontram presentes causas 

de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva a 

pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento 

de 35 (trinta e cinco) dias-multa.4. DA PENA DEFINITIVADesta feita, torno a 

pena concreta e definitiva em desfavor de Rogério Anibadab Dias 

Marques no patamar de em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 

35 (trinta e cinco) dias-multa.Condeno o réu ao pagamento de custas e 

despesas processuais. 5. VALOR DO DIA-MULTAEm razão da ausência 

de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no 

valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.6. REGIME 

INICIAL Em observância ao que dispõe o art. 33,§2º, alínea “c” c/c art. 59, 

ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO, haja 

vista o quantum de pena fixado e a verificação de reincidência. Defiro o 

direito de recorrer em liberdade. 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 

DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO OU SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DA PENAO réu não preenche os requisitos do artigo 44 do 

CP, haja vista seus antecedentes criminais. Pela mesma razão incabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.DA 

FIANÇA ARBITRADADetermino o perdimento do valor recolhido a título de 

fiança em favor do conselho da comunidade desta comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT.Proceda-se com o necessário para a transferência do valor 

para a conta do conselho.DOS BENS APREENDIDOSNão há bens 

apreendidos nos autos. DA REPARAÇÃO DO DANONão vislumbro a 

possibilidade de aplicação do art. 387, IV, do CPP.DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISCom o trânsito em julgado:a) lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados; b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o 

Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação 

do Réu; c) expeça-se guia de execução penal definitiva e junte-se aos 

autos de execução penal nº 0001467-71.2018.8.11.0011; d) proceda-se 

ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, intimando-se 

o condenado para pagamento no prazo de 10 dias, nos termos do art. 686 

do CPP. Não efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, 

extraia-se certidão da sentença condenatória e encaminhe-se para 

Procuradoria Geral do Estado para execução;d) Intime-se o condenado 

para o pagamento das custas processuais. Não efetuado o pagamento e 

não requerido o parcelamento, extraia-se certidão da sentença 

condenatória e encaminhe-se à Central de Arrecadação para execução;e) 

intimem-se o Ministério Público, a Defesa e os condenados, pessoalmente, 

indagando a ela sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante 

termo, tudo a teor do art. 1.421 da CNGC/MT.f) encaminhem os autos ao 

cartório distribuidor para que conste nos antecedentes criminais do réu a 

pena imposta nesta sentença. Após, certificado o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações legais.P. R. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 31 de janeiro de 2020

Luiz Flávio dos Reis Lemes Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 268901 Nr: 1300-20.2019.811.0011

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Vilso Gomes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:24463/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não sendo mais competência deste juízo anuir a 

transferência em questão e considerando que tais transferências serão 

realizadas por ato da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, 

torno prejudicado o pedido e determino o arquivamento dos autos mediante 

as baixas e anotações necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 
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expedindo o necessário.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000022-33.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIMARA BALENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte Requerida, através de seu advogado, 

para que apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto ID . 

26170237, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 

1.010, §1º, do CPC. Nova Mutum,5 de fevereiro de 2020. ANA RITA 

CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001634-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DENILSON THEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001634-40.2018.8.11.0086 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. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002193-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA CAROLINE COCHONI OAB - SP376005 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO JUNIOR PREZOTTO (REQUERIDO)

ALLYNE SERAFIM LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002193-60.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 

REQUERIDO: ADRIANO JUNIOR PREZOTTO, ALLYNE SERAFIM LOPES 

Vistos, etc. De proêmio, considerando a ausência do comprovante de 

recolhimento das custas judiciais necessárias a distribuição da missiva, 

bem como a ausência do(s) requisito(s) do artigo 260 do Código de 

Processo Civil (inteiro teor da petição inicial, do despacho inicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado), oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando o suprimento da(s) falta(s), no prazo de 30 (trinta) 

dias, o comprovante de recolhimento das custas judiciais e a juntada dos 

documentos faltantes, nos termos do art. 388, parágrafo único, da 

CNGC/MT. Não sendo apresentado o comprovante no prazo de 30 (trinta) 

dias e a juntada dos documentos indicados acima, ante o que dispõe a 

CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, promovendo as 

baixas e anotações de estilo, conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. 

Do contrário, com a juntada do comprovante, cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Considerando o 

quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, 

cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos 

da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 15 de setembro de 2019 Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001054-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J D THEVES - ME (REQUERIDO)

JAIR DENILSON THEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001054-73.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o complemento da diligência do Oficial de Justiça, com os 

valores constantes da certidão de ID: 24627346, 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>Complemento de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Técnico Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81171 Nr: 4126-61.2014.811.0086

 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: Marina Botelho Moura Me (Center Cell), Anderson 

Botelho Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - 

OAB:

 JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais pleiteados pela 

Requerente Marina Botelho Moura Me.CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao Requerente Anderson Botelho Moura, a título de 

danos morais, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) 

e juros mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação, 

momento em que caracteriza a mora estatal. DECLARAR a perda do objeto 

em relação ao pedido de obrigação de fazer fossas sépticas, tendo em 

vista que o Ministério Público de Mato Grosso ingressou com uma Ação 

Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Nova Mutum/MT, solicitando a reforma e construção de uma 

nova sede da Cadeia Pública Municipal (Autos de Código n. 96036), 

REMETA-SE cópia da sentença para aqueles autos.Por fim, CONDENO os 

autores a arcar de forma solicdaria com 50% das custas e o Estado de 

Mato Grosso com os outros 50%, ressaltando a isenção do 

último.CONDENO, ainda, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 

10% (dez por cento) do valor da condenação vide art.85, §2º do Código 

de Processo Civil, assim, a teor do art.86, parágrafo único, do mesmo 
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Código, promovo a distribuição da sucumbência nos seguintes termos:- 

2,5 % (dois vírgula cinco por cento) a serem pagos pelos Requerentes 

Marina Botelho Moura Me e Anderson Botelho Moura em favor do Município 

de Nova Mutum/MT, de forma solidária.- 2,5 % (dois vírgula cinco por 

cento) a serem pagos pela Requerente Marina Botelho Moura Me em favor 

do Estado de Mato Grosso.- 5 % (cinco por cento) a serem pagos pelo 

Estado de Mato Grosso em favor de e Anderson Botelho Moura.Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30873 Nr: 542-64.2006.811.0086

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda, Domingos 

Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Leni Adolfo Claas, Martim 

Rogerio Claas, Dionara Fischer de Souza Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:MT 8.066

 Vistos, etc.AGUARDE-SE o prazo para manifestação das partes, quando 

então, envie os autos ao Cartório Distribuidor a fim de que seja efetuada a 

correção da autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”, fazendo constar João Luiz Centenaro 

como parte Exequente e Ediberto Class, Leni Adolfo Class, Martins Rogério 

Class e Dionara Fischer de Souza Class como parte Executada.Na forma 

do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Executada 

através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos autos 

Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.Fica a parte Executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Manual de Processo Civil, sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos a impugnação.Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do 

art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento).Consigne-se que, transigindo as partes no curso do presente 

feito ou havendo pagamento da obrigação, a (o) Exequente ficará 

incumbida (o) de acostar o respectivo termo de acordo ou 

depósito/quitação, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua 

celebração ou do pagamento. No caso de realização de quaisquer atos de 

constrição efetuados em desfavor da parte Executada, após o acordo ou 

o pagamento, haverá condenação em multa em favor do Poder Judiciário, 

com fulcro no artigo 81 do Código de Processo Civil, a qual arbitro em 5% 

do valor da causa atualizado. Postergo a análise do pedido de penhora via 

Sistemas Bacenjud e Renajud, bem como a inclusão do nome dos 

Executados junto ao cadastro de inadimplentes, mormente pela 

necessidade de se aguardar a intimação da parte ré, possibilitando-se o 

pagamento espontâneo do débito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41558 Nr: 928-89.2009.811.0086

 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: Atlas Agroindustrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O, Vinícius Borges Di Ferreira - OAB:GO 19.673

 Nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, 

para consolidar a posse e propriedade de 188.000 Kg de grãos de soja 

arrestados nos autos n. 1821-17.2008.811.0086, na pessoa jurídica Atlas 

Agroindustrial Ltda, qualificada nos autos.Ante sucumbência da parte 

Embargada, condeno-a em custas e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, contudo, 

suspendo sua exequibilidade pela gratuidade de justiça 

deferida.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86321 Nr: 2714-61.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dries & Cia Ltda - ME, Fernando Diego Dal Mora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tlig Brasil Comunicações Ltda, Luciano Fortuna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que foram dirimidas as possibilidades de citação pessoal 

dos requeridos, satisfeito o requisito para realização da citação por edital 

dos requeridos.

Assim, não obstante a falta de localização dos requeridos por 

encontrar-se em local incerto e não sabido, determino sejam citados por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 256, I, c.c. o art. 

257, ambos do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentarem 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 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 

pertinente ao caso, no prazo legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte autora, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90317 Nr: 141-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A, Ricardo Neves 

Costa, Flavio Neves Costa, Raphael Neves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PERDONSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que a parte Executada reside em área rural, onde possui 

certa restrição dos serviços dos Correios, dê-se fiel cumprimento a 

decisão à fl. 62, no tocante a intimação da parte Executada por Oficial de 

Justiça, em observância ao endereço declinado na exordial, quando, 

então, intime-se novamente a parte Exequente para que efetue 

recolhimento da devida diligencia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73401 Nr: 1922-78.2013.811.0086

 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: Romildo José Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Pasquali Jankoski, Airton Batista 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De compulso aos autos, verifica-se que somente fora tentada a citação da 

parte Executada por carta de citação no endereço obtido via Sistemas 

Informatizados, cujo resultado fora “Mudou-se” à fl. 92, quando, então, 

possível a citação por Oficial de Justiça.
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Desta forma, cite-se a parte Executada por Oficial de Justiça, 

considerando que só tentada por carta de citação, em observância ao 

endereço declinado nos autos à fl. 90.

Ademais, sendo infrutífera a tentativa de citação por Oficial de Justiça, 

considerando que foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

intimação da parte Executada, satisfeito o requisito para realização da 

citação por edital do Executado.

Assim, não obstante a falta de localização do referido Executado por 

encontrar-se em local incerto e não sabido, determino que seja citado por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 830, § 2°, c.c. o 

art. 257, ambos 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 

pertinente ao caso, no prazo legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76008 Nr: 4585-97.2013.811.0086

 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: Helier Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 30 (trinta) dias sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116674 Nr: 2178-45.2018.811.0086

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

às fls. 34/35 pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde, sob o 

argumento de que a sentença de fls. 32/33 padeceria de contradição. Os 

Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao 

mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. A sentença embargada 

extinguiu a ação, tendo em vista o descumprimento da determinação à fl. 

16, para que a parte Autora procedesse com a emenda a inicial, para fins 

de comprovação de que a parte demandada fora devidamente notificada 

acerca da mora, o que não foi feito nos autos, uma vez que no aviso de 

recebimento acostado pela parte Autora consta que a correspondência 

enviada para tal fim foi devolvida. É de comum sabença que em ação de 

Busca e Apreensão, com fulcro no Decreto-Lei 911/69, faz-se necessária 

a comprovação da constituição em mora do devedor, que deve ser 

realizada antes do ajuizamento da demanda, e a demonstração da 

respectiva entrega, ainda que esta não seja feita, pessoalmente. 

Entretanto, nos presentes autos, não se verifica a efetiva notificação da 

mora, visto que o AR fora devolvido com a informação "não existe o 

número". Deste modo, é sabido que o simples descontentamento não dá 

azo ao recurso postulado. “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código 

de Processo Civil, nego provimento ao Recurso de Embargos de 

Declaração interposto às fls. 34/35, mantendo inalterada a sentença de 

fls. 32/33 tal como concebida. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106380 Nr: 4062-46.2017.811.0086

 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: Vânia Solimar Cardozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairton Pereira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De acordo com o art. 112 do Código de Processo Civil, o advogado poderá 

renunciar o mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a 

renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

 Entretanto, ausente nos autos qualquer prova que o mandante fora 

comunicado da renúncia dos causídicos.

 Sendo assim, intimem-se os advogados renunciantes à fl. 124, para que 

realizem a intimação da parte, para que constitua novo procurador.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85222 Nr: 2072-88.2015.811.0086

 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: Marcelo Caruso Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 78/81 

por Marcelo Caruso Silveira, ora Embargante, sob o argumento de que a 

sentença à fl. 77 padeceria do vício de erro material e omissão.

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade.

Aduz a parte Embargante, em síntese, que a referida sentença fora 

omissa, bem como possui erro material, visto que as custas processuais 

foram divergentes da forma acordada pelas partes, sendo elas 

distribuídas aos Requeridos quando na verdade fora acordado que os 

Requerentes arcariam com as custas.

De fato, analisando detidamente os autos, constata-se que ocorreu 

omissão e erro material quando da prolação da sentença à fl. 77, em 

relação ao postulado pela parte Embargante.

 Com efeito, onde se lê: Honorários conforme constou no acordo. Custas 

pelos Requeridos Valdeir Veríssimo de Oliveira e Adriana Ferreira do 

Nascimento, uma vez que a decisão à fl. 10 determinou o recolhimento das 

custas ao final do processo, de modo que não aplicável às custas iniciais 

a regra do art. 90, § 3°, do Código de Processo Civil.

Leia-se: Custas e honorários advocatícios conforme constou no acordo, 

respeitando o artigo 90, § 3°, do Código de Processo Civil somente para 

custas finais, sendo devidas as iniciais.

“Ex positis”, nos termos do art. 494, II, do Código de Processo Civil, 

concedo provimento ao Recurso de Embargos de Declaração interposto 

às fls. 78/81, cujo ponto de omissão já fora devidamente analisado acima e 

passa a ser parte integrante da r. sentença à fl. 77.
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Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85477 Nr: 2238-23.2015.811.0086

 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): ANGELITA BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde, em face de Angelita Barbosa Pereira, aduzindo ser credora da 

requerida no valor de R$ 10.562,84 (dez mil quinhentos e sessenta e dois 

reais e oitenta e quatro centavos).

 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, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se a parte Exequente por DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45029 Nr: 4161-94.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente Rossato Stefanello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hernani Zanin - 

OAB:11770/MT

 Vistos, etc.

Diante da Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta pela parte 

Executada às fls. 120/126, intime-se a parte Exequente para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48076 Nr: 3500-81.2010.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olmiro Rodrigues de Souza ( Falecido), Gessi 

Costa de Souza (falecida)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifico que foi juntada petição pugnando pela habilitação dos herdeiros 

do espólio de Marisa Rodrigues de Sousa, bem como procuração e os 

documentos pessoas dos herdeiros (fls.67/71).

 Na mesma ocasião foi relatado que a herdeira Caliope Sfalcin estaria sob 

a curatela da irmã Janaina Sfalcin, contudo não há qualquer documento 

que comprove a curatela.

 Ademais, compulsando os autos identifico a ausência de certidão 

negativa de testamento, a qual é obrigatória para o processamento de 

inventários e partilhas judiciais, conforme dispõem o Provimento nº 

56/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Desta forma, intime-se o patrono dos herdeiros para apresentar certidão 

de curatela relativa à herdeira Caliope Sfalcin, bem como apresentar 

certidão negativa de testamento, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 

218, § 3º, do CPC.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51103 Nr: 2140-77.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Bueno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Maria Massaratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:MT 10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Irineu 

Bueno da Silva, em face de Terezinha Maria Massaratto, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Às fls. 43/47 o feito fora sentenciado, 

julgando procedente a ação e confirmando a liminar deferida.A requerida, 

às fls. 51/76 interpôs recurso de apelação.Às fls. 77 consta certidão na 

qual atesta a intempestividade do recurso interposto.Já às fls. 78, 

encontra-se despacho determinando a intimação da parte contrária para 

apresentar contrarrazões e posteriormente a remessa dos autos ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.O requerente intimado para 

apresentar contrarrazões quedou-se inerte, conforme fls. 79. Vieram os 

autos conclusos.Pois bem.Dá analise dos autos denota-se que apelação 

fora interposta de forma intempestiva, ou seja, fora do prazo legal previsto 

na legislação vigente.Contudo, de acordo com o atual Código de Processo 

Civil, não cabe ao juízo a quo fazer qualquer juízo de admissibilidade, uma 

vez que poderá incorrer em usurpação de competência do Tribunal (art. 

998, I do CPC), pois o juízo de admissibilidade somente é realizado no 

Tribunal ad quem, conforme previsão do art. 1.010, §3º do CPC.Assim, nos 

termos do artigo 1.010, §3º do Código de Processo Civil, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Desapense-se estes autos dos autos de Embargos de 

Terceiro cód. 53878.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53878 Nr: 1378-27.2012.811.0086

 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: Artemio Heidmann, Arnaldo Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Bueno da Silva, Terezinha Maria 

Massaratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro, ajuizado por Artemio 

Heidmann e Arnaldo Garcia, em face de Irineu Bueno da Silva e Terezinha 

Maria Massaratto, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Afirmam os embargantes, em breve síntese, que são legítimos 

proprietários de uma plataforma tipo Dalla Correia Transportadora de 

08MTS, completa com motor e Correia, contudo referido bem fora 
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arrestado e posteriormente penhorado nos autos de cód. 51103.

Assim, pretende o embargante a concessão de liminar para a restituição e 

manutenção da posse do bem penhorado. E, no mérito, o julgamento 

procedente da ação.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/18.

Às fls. 19/20 fora prolatada sentença declarando intempestiva a 

interposição de embargos de terceiro, e em consequência a extinção dos 

autos.

Os embargantes irresignados com a sentença opuseram Embargos de 

Declaração, fls. 21/24, o qual fora rejeitado.

Já às fls. 27/35 interpuseram recurso de Apelação, e em sede de recurso, 

fora proferido acordão reformando a sentença e devolvendo os autos ao 

juízo de origem para prosseguimento dos autos.

Às fls. 62/65, os embargantes manifestaram no sentido de acolhimento do 

pedido de tutela antecipada, e a procedência dos pedidos inicial.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Pois bem.

 Postergo a análise do pedido de antecipação de tutela pretendido pela 

parte embargante, para a após a citação dos embargados, ante o lapso 

temporal do arresto, datado de 2012. Ressalto ainda que a sentença 

proferida nos autos cód. 51103 faz coisa julgada inter partes, não 

prejudicando terceiros.

 Assim, nos termos do art. 679 do Código de Processo Civil, citem-se a 

parte Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

apresentem contestação.

 Após, conclusos para deliberar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70719 Nr: 3218-72.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Fiagril 

Ltda, Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Cesar Gonçalves 

Benites - OAB:MT 12.035

 Vistos, etc.

De proêmio, no tocante ao pedido de penhora dos imóveis à fl. 127, 

determino a intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos as matrículas atualizadas dos referidos imóveis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73801 Nr: 4066-59.2012.811.0086

 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: Espolio de Ervinio Alberto Kogler, Lourdes Claas Kogler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 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: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos, etc.

AGUARDE-SE o prazo para manifestação das partes, quando então, envie 

os autos ao Cartório Distribuidor a fim de que seja efetuada a correção da 

autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição para 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte Executada para que exiba os documentos solicitados 

pela parte Exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 

524, § 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se a Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar requerendo o que entender de direito.

Em seguida, autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76829 Nr: 429-32.2014.811.0086

 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: Leandro Soares da Silva, Veridiana Sampaio Santos, 

NESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Pereira de Lima ("Tony")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Converto a presente demanda em diligência para a parte autora:

1. Comprovar documentalmente os valores informados na petição inicial no 

item “c” de fls. 13, qual seja, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

gastas com tratamento médico, sob pena de preclusão;

2. Comprovar os gastos com o conserto do veículo, em que pese haja 

orçamentos demonstrando a perda total o veículo este se encontra 

circulando conforme extrato RENAJUD, inclusive tendo sido transferido 

para terceiro pela própria Veridiana ou trazer documentos do Detran que 

comprovem a perda total;

 3. Comprovar documentalmente a situação da infante N. E. S. S., de 

preferencia relatando a evolução de sua doença, se houver, durante os 

anos, atrasos escolares, limitações, dentre outros, ressaltando que deve 

comprovar através de documentos que serão analisados pelo NAT ou 

mesmo perito, de modo a mensurar o dano moral;

4. Demonstrar que no período de 90 dias em que ficou afastado do 

trabalho o senhor Leandro Soares Silva não recebeu qualquer benefício 

previdenciário, sendo que em sua inércia será considerado como se 

houvesse recebido, tal situação mostra-se importante ante a divergência 

jurisprudencial acerca da compensação dos valores.

Tais exigências devem ser atendidas no prazo de 15 dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19893 Nr: 958-03.2004.811.0086

 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: EdCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM, VMMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Cristina Paoan Toesca 

Elias - OAB:23.411/PR, Vinícius Nascimento Elias - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11470

 Diante do exposto, estando regular em todos seus termos, HOMOLOGO o 

requerimento do requerido/alimentado de fls. 242/248 para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, para o fim de desobrigar o autor ao 

pagamento de alimentos em favor do requerido, de modo que JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil.Oficie-se o órgão 

responsável pelos descontos fls. 157/159, para que efetue a cessação 

dos referidos descontos em folha de pagamento do autor imediatamente. 

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

a u t o s ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  n o v a  d e t e r m i n a ç ã o . 

Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 23408 Nr: 313-75.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Mendonça Martins Júnior, Laércio 

Antonio Amado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1, Thiago 

Oliveira Amado - OAB:MT 11506

 Por assim sendo, necessária a adoção das seguintes providências: 1. 

Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente memorial de cálculo atualizado, considerando o delineado 

supra, bem com o lapso temporal da apresentação da manifestação de fls. 

94/96. 2. Após, intime-se a parte Executada para no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se sobre o cálculo, sendo que o silêncio será 

considerado como concordância. 3. Ultrapassado o prazo legal acima 

assinalado, e considerando a ausência de discordância, HOMOLOGO 

desde logo o cálculo apresentado. 4. Em seguida, nos moldes do artigo 

829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se a parte Executada 

para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. 5. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, consignando-se que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (artigo 827, “caput”, e § 1°, do CPC). 6. Caso não 

haja pagamento no prazo estabelecido, proceda o Senhor Oficial de 

Justiça com a penhora de tantos bens quanto bastem para a satisfação da 

dídiva, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo auto, 

intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. 7. Em não sendo 

localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, intime-se a 

parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25837 Nr: 608-15.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Odair 

Tiritan, Elso Vicente Pozzobon, Ana Cláudia Sozin Tiritan e outros, Luciana 

das Mecês Koehler, Davi Koehler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Délcio Antônio de Oliveira - 

OAB:MT 4050-B

 Vistos, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração às fls. 

464/465 tenho por prudente a oitiva da parte Embargada, mormente por 

considerar o seu conteúdo infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração às fls. 464/465.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29074 Nr: 2-46.1988.811.0086

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Léa Agropecuária Ltda, Kummel Agricultura e 

Agropecuária Ltda, Construmag Ltda, Moacyr Veronez, José Corrêa 

Rocha, Francisco Rosa, Yosuke Ainda, Francisca Martins Veronez, 

Valdivino de A Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB: SP 165.263, Paulo de 

Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, Pedro Ricardo Vergely Fraga 

Ferreira - OAB:SP 315.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B, Nilce Macedo - OAB:MT 2552 - A, Sem adv. - OAB:1

 Assim, tendo em vista a informação prestada pelo Cartório de Registro de 

Imóveis de Nova Mutum/MT, acerca da transferência da propriedade dos 

imóveis em litígio para GP Forte Empreendimentos Imobiliários Ltda., 

intime-se a parte requerente para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar, 

bem como nos termos do art. 109 e seguintes do CPC, notificar o 

adquirente para que este possa vim a exercer seus direitos de terceiro 

adquirente. Sem prejuízo, ante o lapso temporal da manifestação de fls. 

330/332 intime-se o expert Sr. Gilmar Pinto Cabral, acerca da nomeação, e 

aceitando-a, informe os honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30507 Nr: 153-79.2006.811.0086

 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: Rosenir Capriata de Souza Lima, George Salvador Brito 

Alves Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos dos Santos, Naira Amélia dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301- MT, Liana Mara Cocco Munaretto - 

OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Eder Wilson Gomes - OAB:MS 10.187-A

 DECLARO a suspensão do processo n. 153-79.2006.811.0086, com a 

manutenção da liminar deferida, permanecendo suspenso até ocorra o 

transito em julgado o processo n. 0016951-95.2005.4.01.3600, em tramite 

perante a 3ª Vara Federal de Cuiabá.Seguem em anexo o acórdão que 

anulou a sentença e andamentos processuais.Intime-se as partes 

remeta-se os autos para o arquivo até peticionamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30685 Nr: 320-96.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério da Fazenda - Procuradoria da Fazenda 

Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves Cimi & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.

 Impossível a transferência de valores, tendo em vista que os valores 

foram desbloqueados, conforme extrato de fls. 34 e decisão não recorrida 

de fls. 35.

 Ante a existência de parcelamento da dívida, intimem-se as partes para 

manifestarem acerca de possível prescrição, no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30953 Nr: 667-32.2006.811.0086

 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: Antônio Chrisostomo Duarte, Rosângela Maria de Paula 

Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edegar Luis Tombini, Doroteia Gnoatto Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e 

Danos, proposta por Antônio Chrisóstomo Duarte e Rosângela Maria de 

Paula Duarte, em face de Edegar Luiz Tombini e Dorotéia Tombini, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno os 

Requerentes em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, com fundamento no 

art. 85, § 2º, do CPC, ante a complexidade da demanda.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31368 Nr: 1019-87.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Martim Rogerio Claas, Leni 

Adolfo Claas, Dionara Fischer de Souza Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida nos autos de Ação de Arresto 

n. 542-64.2006.811.0086 – Código n. 30873, apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35938 Nr: 2304-81.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C da Silva Gas - Me, José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Defiro o requerido às fls. 130. Cumpra-se conforme solicitado.

 Desse modo, determino a substituição processual requerida às fls. 130. 

Proceda-se as devidas alterações no Sistema Apolo para regularizar o 

polo ativo e representação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35944 Nr: 2287-45.2007.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C da Silva Gas - Me, Aline Lucia da Silva 

Pereira, José Carlos da Silva, Maria Pereira de Almeida Silva, Leandro Félix 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016, Sem adv. - 

OAB:1

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca dos embargos monitórios e documentos acostados às fls. 135/166.

 Em seguida, voltem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93938 Nr: 2406-88.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Fidalski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais do Município de Santa Rita do Trivelato-M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”.

Após, intime-se a parte Executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresentar impugnação, mediante remessa dos autos, na forma do 

art. 534 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 96026 Nr: 3748-37.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTRA MAGALHÃES E MAGALHAES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omini Banco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, com a devida vênia a parte requerente, impossível o 

deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições para o pagamento das custas processuais sem o 

consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

Não é o que ocorre com a parte autora, pois apesar de estar com o nome 

restringindo junto aos órgãos de proteção ao crédito, não demonstra ser 

pessoa jurídica de pequeno porte financeiro que necessita de justiça 

gratuita.

 Assim pelo fato de não ter se desincumbido do ônus de demonstrar 

contabilmente e de forma detalhada o motivo da alegada impossibilidade de 

pagar a taxa judiciária exigida, tenho que se faz evidente a capacidade da 

postulante em recolher as custas necessárias ao recebimento e 

processamento de sua pretensão.

 Isto posto, INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade da justiça.

Assim, intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), 

providenciando o recolhimento das custas iniciais no valor devido, bem 

como a devida procuração outorgada.

 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.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104747 Nr: 3132-28.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Daiana Domingues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:MT 15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filinto Corrêa da Costa 

Junior - OAB:11264 MT

 “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO 

PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interposto às fls. 43/45, 

mantendo inalterada a r. sentença às fls. 36/38 tal como 

concebida.Intime-se o peticionário de fl. 43, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias, proceda a juntada de Carta de Procuração, sob pena de 

desentranhamento dos Embargos de Declaração.De mais a mais, nos 

ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Apelada, na pessoa de seu procurador ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, com ou 

sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região, com as nossas homenagens.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedido o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 416 de 732



 Cod. Proc.: 108636 Nr: 5292-26.2017.811.0086

 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): J D THEVES ME, Jair Denilson Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde – MT, em desfavor de J. D. Theves ME e Jair Denilson Theves, 

aduzindo ser credora da parte Requerida no valor de R$ 89.131,51 

(oitenta e nove mil cento e trinta e um reais e cinquenta e um centavos).

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52103 Nr: 3120-24.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMeEL-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Consigne-se que, sobrevindo a devolução do AR, conforme dispõe o 

artigo 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos”, diante do dever da parte 

manter o seu endereço atualizado.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de bloqueio inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), portanto 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução, exceto quando de se tratar de dívida 

alimentar e gozo do benefício da gratuidade judiciária pela parte 

Exequente.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80461 Nr: 3637-24.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdAJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Consigne-se que, sobrevindo a devolução do AR, conforme dispõe o 

artigo 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos”, diante do dever da parte 

manter o seu endereço atualizado.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de bloqueio inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), portanto 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução, exceto quando de se tratar de dívida 

alimentar e gozo do benefício da gratuidade judiciária pela parte 

Exequente.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Postergo a análise do pedido de utilização do Sistema Infojud, após a 

realização das pesquisas supramencionadas.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73474 Nr: 1991-13.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGMdO, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 417 de 732



no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Defiro, ainda, o pedido de inscrição do nome do Executado nos cadastros 

de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do Código de Processo Civil, 

através do Sistema SerasaJud.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73323 Nr: 1839-62.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P2CdCL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Takase - 

OAB:11640 - MT, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Consigne-se que, sobrevindo a devolução do AR, conforme dispõe o 

artigo 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos”, diante do dever da parte 

manter o seu endereço atualizado.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de bloqueio inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), portanto 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução, exceto quando de se tratar de dívida 

alimentar e gozo do benefício da gratuidade judiciária pela parte 

Exequente.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud, efetuando a restrição de transferência do bem imóvel.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

A Secretaria Judicial deverá se atentar para a seguinte disposição da Lei 

de Execução Fiscal:

 “Art. 12 – (...) § 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao 

executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não 

contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante 

legal”.

Ademais, indefiro o pedido requerido pelo Exequente no tocante a 

pesquisa via CNIB-ARISP, considerando que a utilização da Central 

Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, deverá ocorrer em caso 

extremos e mediante comprovação de que a parte esgotou todos os meios 

que estavam a sua disposição, o que não ocorre no presente feito.

Por fim, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115967 Nr: 1813-88.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCPEIOVDMG-SOVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLSHM, RLSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FAGNER 

ANDREATTA RAMOS - OAB:53.144 PR, THIAGO TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:46452

 Vistos, etc.

 Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Defiro, ainda, 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.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24907 Nr: 1356-76.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPB, CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sadi Bonatto - OAB:PR 10.011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B, Luciana Martins Trevisan - OAB:MT / 11.955-B

 Processo n. 1346-76.2006.811.0086. L. Apolo 1011382.

Vistos, etc.

Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

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.

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 de 1 (um) ano e nada sendo requerido ou não sendo 

apresentados bens penhoráveis, arquivem-se os autos, nos ditames do § 

2°, do art. 921, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Nova Mutum/MT, 22 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106673 Nr: 4241-77.2017.811.0086

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, defiro o requerido pela parte Requerente à fl. 34 notadamente 

a inserção de restrição judicial no bem móvel descrito na exordial, em 

desfavor da parte Requerida, via Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Considerando a falta de citação da parte Requerida, Intime-se a parte 

Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o 

endereço da parte Requerida, ou, comprovação que tentou localizar o seu 

endereço, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 258 do Código 

de Processo Civil.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003099-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP (AUTOR(A))

MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP (AUTOR(A))

CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REU)

Outros Interessados:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1003099-50.2019.8.11.0086 

Partes: M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP e outros 

(3) - ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

MT0012295A, JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - MT16289 

ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

MT0012295A, JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - MT16289 

ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

MT0012295A, JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - MT16289 

ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

MT0012295A, JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - MT16289 X 

Credores - Assunto: RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) Nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu procurador, acerca do cadastramento no sistema de 

arrecadação do TJMT do pedido de parcelamento das custas, podendo 

acessar diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR 

GUIA, na barra de busca, DIGITAR o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO – 

OUTROS e informar a opção MEU PROCESSO É ELETRONICO (PJE) (obs: 

essa opção será utilizada para os processos físicos também). Ao lançar o 

número do processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte 

mensagem: "Há um parcelamento/desconto cadastrado para o processo 

informado nos valores abaixo.". Nesse momento o advogado ou a parte 

emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento. A segunda parcela 

em diante poderá ser emitida na opção CONSULTAR/CONSULTAR 

PARCELAMENTO, consoante informação de ID: 28863160.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72725 Nr: 1245-48.2013.811.0086

 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: LMdS, AFJ, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Lima Batista de Castro - 

OAB:26848, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Taiana Orsi - 

OAB:25337/MT, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171/B, 

Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 852.

Expeça-se cópia autenticada averbada em cartório das fls. 507 a 512 e 

fls. 553 e 573 ao causídico peticionante.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72869 Nr: 1392-74.2013.811.0086

 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: Geraldo Sessi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado da Fazenda de Mato 

Grosso - Agência Fazendária de Nova Mutu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Sem adv. - OAB:1

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110502 Nr: 6211-15.2017.811.0086

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene T. Welter, Valdirene Terezinha 

Welter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Chamo o feito à ordem e revogo a decisão de fl. 63, isso porque o 

referido requerimento não se refere à cumprimento de sentença. Quanto 
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aos atos praticados no sentido de intimar a parte requerida acerca da 

sentença, entendo como desnecessários, isso porque o prazo para o réu 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do 

ato decisório no órgão oficial, nos moldes do previsto no artigo 346, do 

Código de Processo Civil. Assim, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença de fls. 56/57. Quanto ao pedido de que o veículo seja transferido 

junto ao DETRAN para transferência do bem ao nome do autor livre dos 

impostos em atraso, esta não merece prosperar, isso porque como 

credora fiduciária a requerente assumiu o risco inerente à sua atividade, 

competindo-lhe providenciar o necessário para regularizar a 

documentação do veículo. Assim, defiro a expedição de oficio ao 

DETRAN/MT para que proceda à transferência do veículo ao requerente, 

eis que consolidada a propriedade deste através da sentença de fls. 

56/57, sendo que eventual pagamento de impostos para transferência do 

bem ficarão a cargo da autora, a qual poderá ser ressarcida 

posteriormente, pelas vias cabíveis para tanto. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96335 Nr: 3962-28.2016.811.0086

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município, podendo ser utilizado por toda e qualquer 

pessoa mediante pagamento de taxa mínima.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço da 

executada, sob pena de extinção.

Por fim, considerando que os documentos de fls. 64/65 foram 

direcionados ao processo equivocadamente, proceda-se o 

desentranhamento dos mesmos para que estes sejam carreados aos 

devidos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81601 Nr: 4396-85.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janisley Broetto Alves - 

OAB:MT 24.330/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 Vistos.

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 o termo de negativa de atendimento da Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso acostado à fl. 65 pelo requerente, NOMEIO como 

advogada dativa a Dra. Janisley Broetto Alves, OAB/MT 24.330, 

oportunidade em que fixo os honorários advocatícios em 01 (uma) URH, o 

equivalente a R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um 

centavos), aos requerentes até o deslinde do feito ou nomeação de novo 

Defensor Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79669 Nr: 2785-97.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fanciscato Sanches, Construrio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Olavo Pivetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Franciscato Sanches - 

OAB:MT 2321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:MT0018771O, ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA - 

OAB:17342/O, Arleni Riediger - OAB:MT0026656O, Augusto Barros 

de Macedo - OAB:7667/MT, Carla Regina Dall'' Agnol Muller - 

OAB:11.603

 Vistos. Quanto à alegação de que os juros e correção monetária devem 

incidir até a data de 01/05/2019 (data da penhora de fls. 323/326), entendo 

que a referida alegação também não merece prosperar, isso porque 

decorridos mais de 08 (oito) meses da constrição, tal ordem não teve 

qualquer efetividade, mormente porque tais valores estão sendo 

transferidos aos poucos para a conta judicial sendo que somente incide 

correção sobre os valores após o depósito junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que o valor integral 

depositado em juízo até a presente data perfaz o montante de R$ 

1.327.053,39 (um milhão, trezentos e vinte e sete mil e cinquenta e três 

reais e trinta e nove centavos. Por fim, referente à base de cálculo sobre 

a qual incide os honorários advocatícios em decorrência do não 

cumprimento da obrigação previstos no § 1º, do artigo 523, do Código de 

Processo Civil, entendo que assiste razão ao executado, isso porque é 

entendimento sedimentado na jurisprudência pátria dos tribunais 

superiores para que estes não devem incidir sobre a multa de 10% pelo 

descumprimento da obrigação dentro do prazo legal, prevista no artigo 

523, § 1º, do Código de Processo Civil. Ante todo o exposto, acolho 

parcialmente os pedidos de fls. 748/752, tão e somente para determinar 

que os honorários advocatícios sucumbenciais previstos em decorrência 

do inadimplemento da obrigação não devem incidir sobre a multa do § 1º, 

do artigo 523, do Código de Processo Civil e, por consequência, 

determinar a apresentação de novo cálculo pelo exequente, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após a apresentação do cálculo, determino a intimação do 

executado para manifestar sobre este em igual prazo, qual seja, 05 

(cinco) dias. No mais, cumpra-se integralmente o determinado à fl. 745. Por 

fim, em juízo de retratação sobre o agravo de instrumento, mantenho a 

decisão agravada de fls. 690/697, por seus próprios fundamentos. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45021 Nr: 450-47.2010.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zairo Luiz Tombini, Geni Lazzaretti Tombini, Alexandre 

Tombini, Edina Aparecida Betiato Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Votorantim S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por JORGE LUIS 

ZANON em face de ZAIO LUIZ TOMBINI, GENI LAZZARETTI TOMBINI, 

ALEXANDRE TOMBINI e EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, pelos qual requer o pagamento da importância de R$ 

24.128,50 (vinte e quatro mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta 

centavos), a título de honorários sucumbenciais.

Intimem-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

Fica advertido aos executados 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 aos executados, 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.
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Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que proceda a 

retificação no procedimento junto ao Sistema Apolo, bem como para fazer 

constar Jorge Luis Zanon no polo ativo da ação, como exequente, e Zairo 

Luiz Tombini,Geni Lazzaretti Tombini, Alexandre Tombini e Edina Aparecida 

Betiato Tombini no polo passivo da ação, como executados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-52.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCI CRISTINA DA SILVA DEMOZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000206-52.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MARLUCI 

CRISTINA DA SILVA DEMOZZI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 24/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 

CUIABÁ, 4 de fevereiro 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: 1002759-09.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE NICE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL VIEIRA LEITE DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002759-09.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 4.305,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Citação, 

Valor da Causa, Provas]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: MARCILENE NICE FERREIRA Endereço: Rua dos 

Jatais, 3329, N, residencial das palmeiras, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: ROCILDA MARIA MORAIS 

COSTA - MT23582/O-O, ROBERTA WOBETO BARALDI - MT0014381A, 

OLIANI RASPINI - MT14330-O POLO PASSIVO: Nome: EMANUEL VIEIRA 

LEITE DE FIGUEIREDO Endereço: Avenida das Araras, 334-N, Clínica 

Gestare, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

MARCILENE NICE FERREIRA Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

24/03/2020 Hora: 16:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 5 de fevereiro 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: 1000208-22.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY NUNES DA CRUZ FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

TARCISIO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000208-22.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:VANDERLY 

NUNES DA CRUZ FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KATIA DE 

CAMARGO POLO PASSIVO: TARCISIO NASCIMENTO DA SILVA e outros 

(2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 24/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro 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: 1002806-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (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 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1002806-17.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO DA CONCEICAO 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: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Endereço: AVENIDA TAMBORÉ, 267, Edif. Canopus C. 

Alphaville, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - MT0015280S Certifico e dou fé 

que o Recurso protocolado no ID 24774763 é tempestivo. Certifico ainda 

que o Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 

42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 
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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: 1000210-89.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA KRAUSPENHAR 00340745037 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000210-89.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:NAIARA 

KRAUSPENHAR 00340745037 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KATIA 

DE CAMARGO POLO PASSIVO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 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: 24/03/2020 Hora: 16:40 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000184-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI PRUDENCIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000184-28.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios, Citação, 

Provas, Depoimento, Intimação / Notificação]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDNEI PRUDENCIO 

DE ARAUJO Endereço: Rua das Hortelãs, 3.280, N, Residencial das 

Palmeiras, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: EDSON MACHADO BARRETO - MT0012420A POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Nome: SERASA 

S/A. Endereço: EDIFÍCIO SERASA (PLANALTO PAULISTA), 187, 

ALAMEDA DOS QUINIMURAS 187, PLANALTO PAULISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04068-900 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA 

DA COSTA JUNIOR - MT11264-O ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S Certifico e 

dou fé que o Recurso protocolado no ID 26182120 é tempestivo. Certifico 

ainda que o Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento 

ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo as Partes Recorridas do recurso, 

para querendo, apresentarem resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 5 de fevereiro 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: 1001064-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA OAB - PR74539 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001064-54.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[TELEFONIA, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA Endereço: 

Rua dos Jatobás, 1163N, apto 03, Jardim das Orquideas, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CLAUDIA 

JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - PR74539 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): ANTONIO CARLOS 

NOGUEIRA DE SOUZA Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

09/05/2019 Hora: 13:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 20 de março de 2019. (Assinado Digitalmente) DIEGO 
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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: 1001064-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA OAB - PR74539 

(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 NOVA MUTUM 1001064-54.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, e, portanto, dispensável 

dilação probatória, consoante preceitua o inciso I, do artigo 355, do Código 

de Processo Civil. Não há 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 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam a análise 

da questão controvertida. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais c.c. Tutela de Urgência 

proposta por Antonio Carlos Nogueira de Souza em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. 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 (art. 373 I e II). Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No mais, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Em síntese, relata o 

Reclamante que é assinante do serviço de telefonia da Reclamada 

inicialmente pagando o valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa 

centavos). Aduz que, em meados de abril de 2018, a Reclamada lhe 

propôs mudança de plano no valor de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos), que seria Vivo Controle Digital, 2GB-Ilim, tendo 

aceitado a proposta e o plano foi trocado. Narra, entretanto, que, em maio 

daquele ano, recebeu uma fatura no valor de R$ 57,71 (cinquenta e sete 

reais e setenta e um centavos), aduzindo não saber do que se trata e que 

no mesmo mês recebeu outra fatura, esta última no valor de R$ 44,99 

(quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Afirma que suas 

contas estão todas quitadas, com exceção daquela no valor de R$ 57,71 

(cinquenta e sete reais e setenta e um centavos). Aduz, por fim, que no 

dia 05 de junho de 2018 houve a suspensão do serviço. Dessa forma, 

propôs a presente ação pugnando pela declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada alega que o Reclamante habilitou novo plano e alterou a data 

de vencimento, o que gerou duas faturas no mesmo mês. Alegou, ainda, 

que o não pagamento de fatura gera o bloqueio automático do serviço, 

bem como combateu os pedidos de anulação dos débitos e de indenização 

por danos morais. No entanto, embora todos os argumentos tecidos, a 

Reclamada não se desobrigou do encargo probatório que lhe tocava (CPC, 

art. 373, II), vez que não comprovou a alteração da data de vencimento da 

fatura do Reclamante e nem a origem e licitude da cobrança do valor de R$ 

57,71 (cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), que culminou, 

inclusive, na suspensão de serviço telefônico do Reclamante, o que, 

invariavelmente, culmina na sua responsabilização pela falha na prestação 

do serviço. Imperioso, destacar que o deslinde da questão fático-jurídica 

aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em 

casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços 

que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço 

prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor. “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e, repito, não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, 

deve ser responsabilizado pelos danos causados ao Reclamante. 

Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

fidedignos, portanto, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a Reclamada efetuou cobrança indevida e 

bloqueou a linha telefônica do Reclamante. Quanto ao pleito de 

compensação pelo dano moral, 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. Todavia, considerando os transtornos experimentados 

pelo Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 

que poderia ter solucionado o problema administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Trago à colação a seguinte ementa nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA Turma Recursal Única Recurso Cível: 

0010049-21.2015.811.0058 Nº novo: 8010049-42.2015.811.00387 Juizado 

Especial Cível de Araputanga Recorrente: Oi S/A Recorrido: Zilah Canuto 

de Souza EMENTA RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA 

MÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. TENTATIVA DE 

SOLUCIONAR O IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM ÊXITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Caracteriza ato ilícito a suspensão imotivada dos serviços telefônicos 

contratados pelo consumidor. Tentativa de resolução do impasse 

extrajudicialmente que não obteve êxito. O telefone é considerado 

indispensável à vida moderna. A suspensão do serviço acarreta, 

inegavelmente, transtornos ao usuário, que excedem a barreira do mero 

aborrecimento cotidiano. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a 

redução do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Indenização fixada no valor total de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que não se mostra excessivo. Recurso 

não provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

100492120158110058/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016) (g.n.) Assim, reputa-se 
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existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 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 de razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial 

para DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 57,71 (cinquenta e 

sete reais e setenta e um centavos) e para e CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento 

danoso, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à apreciação da Excelentíssima Juíza de 

Direito Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010636-51.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEMOS DOS SANTOS COELHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(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. 

8010636-51.2014.8.11.0086 Valor da causa: R$ 14.480,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CARLA LEMOS DOS SANTOS COELHO SILVA Endereço: Rua 

FLAMBOYANTS, 1355, ALTO DA COLINA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: WALLISON KENEDI DE LIMA 

- MT0016704A POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

Outros CIDADE DE DEUS, S/N°, PREDIO CINZA, 1° ANDAR, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - MT13431-A Senhor(a): 

CARLA LEMOS DOS SANTOS COELHO SILVA Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria acerca da petição retro juntando comprovante de 

pagamento/depósito, 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, 5 de fevereiro 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: 1001528-44.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATHILON DE LIMA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1001528-44.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: NATHILON DE LIMA CAVALCANTE Endereço: av. Dos Pardais, 992, 

sala 02, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216-O POLO 

PASSIVO: Nome: SERASA S/A. Endereço: ALAMEDA DOS QUINIMURAS, 

187, PLANALTO PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04068-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT14992-S Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

25885910 é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente requereu 

Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, 

intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 

5 de fevereiro 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. 
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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: 1001306-76.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA (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))

 

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. 

1001306-76.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA PAULA 

FERREIRA Endereço: rua dos uirapurus, 1144w, centro, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO FERREIRA 

FREITAS - MT0019920A POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT14992-S Senhor(a): ANA PAULA FERREIRA Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que informe os dados bancários completos (Banco, 

Código do Banco, Agência, Conta, Tipo de Conta, Titular e CPF/CNPJ do 

beneficiário) a fim de possibilitar a expedição do competente alvará, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do 

feito. NOVA MUTUM, 5 de fevereiro 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010636-51.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEMOS DOS SANTOS COELHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010636-51.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLA LEMOS DOS SANTOS COELHO SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto apenas em seu efeito devolutivo, sem gratuidade recursal. 

Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, 

encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias Turmas 

Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 3 

de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 49285 Nr: 370-49.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pela Defesa do réu Armindo Frutuoso da Silva Junior 

à fl. 155.

 Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para que, querendo, ofereça 

contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 129612 Nr: 2190-25.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539, Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pela defesa do réu à fl. 233.

 Intime-se seu defensor constituído para oferecer as competentes razões 

recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

Caso o advogado permaneça silente, intime-se pessoalmente o réu para 

constituir novo patrono nos autos, que deverá apresentar as razões 

recursais no prazo de 08 (oito) dias a contar de sua intimação pessoal, 

cientificando-o, que, em não o fazendo, sua defesa técnica passará a ser 

exercida pela Defensoria Pública.

Assim, caso também tenha transcorrido in albis o prazo acima 

mencionado, vistas à Defensoria Pública para oferecer as competentes 

razões, no prazo legal.

Em seguida, vistas ao Ministério Público para oferecimento das 

contrarrazões e, após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 
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para apreciação do recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 132670 Nr: 4081-81.2019.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Santos Silva, José Ricardo da Silva 

Lima, Weliton José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Diego Pereira de Igreja - OAB:MT 

25.183, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 231, intime-se novamente a Defesa do réu 

José Ricardo da Silva Lima para apresentar memoriais finais, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265, 

“caput”, do CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso ele alegue não ter condições financeiras para 

tanto, que lhe seja informado de que será assistido pela Defensora Pública 

atuante nesta Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso in albis 

do prazo supracitado ensejará na remessa dos autos à Defensoria 

Pública.

 Caso ele informe no momento da intimação não possuir condições 

financeiras para constituir novo patrono, desde logo remetam-se os autos 

à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 86988 Nr: 3075-78.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvilson Bispo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Assim, em casos como o presente, muito embora o réu possua maus 

antecedentes, fato é, sem receio de estarmos proferindo prévio 

julgamento, que, em caso de eventual condenação, a pena aplicada não 

seria superior à 02 (dois) anos de detenção, e, nesse caso, a prescrição 

retroativa já teria ocorrido, pois entre a data do recebimento da denúncia e 

a presente data, já transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) 

anos, prazo em que prescrevem as penas de até dois anos. Não há, 

portanto, nenhum interesse de agir no feito, que se mostra apenas 

dispendioso e desnecessário, já que nenhum resultado prático surtirá ao 

acusado ou à sociedade. Devendo, em nome da economia processual ser 

desde logo reconhecida. Ante o exposto, reconheço antecipadamente a 

prescrição da pretensão retroativa do delito em questão, razão pela qual 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Edvilson Bispo da Silva, 

devidamente qualificado nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 

c.c. art. 110 do Código Penal. Publique-se, registre-se e intimem-se, 

observando-se que a intimação pessoal do acusado é desnecessária, 

bastando a de seu patrono constituído ou de defensor público que poderá 

ser nomeado apenas para esse ato, conforme prevê o artigo 1.387 da 

CNGC. Após o transito em julgado, arquive-se, observadas as baixas de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 91814 Nr: 1094-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdSG, MdAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhazzes Morais Delgado - 

OAB:OAB/MT 20707/O

 Vistos.

 Considerando o retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão respectivo (fl. 353v°), cumpra-se integralmente a 

decisão.

Proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, atento ao disposto no art. 983 e §§ da CNGC.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 77667 Nr: 3216-20.2013.811.0005

 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): Fabio Junior Dias Costa, Junior Cezar de 

Arruda, Josiane Aparecida Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 599v°, e manifestação ministerial de fl. 601, 

proceda-se a intimação por edital da ré acerca da sentença de fls. 

573/587, nos termos do art. 392, inciso VI, do CPP.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 128724 Nr: 1780-64.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denilson dos Santos Penha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria 

Morais Costa - OAB:MT 23.582

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em desfavor de 

Denilson Dos Santos Penha, dando-o como incurso no art. 147, e art. 121, 

§2º inciso I, c.c art. 14, inciso I, todos do Código Penal.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente feito encontra-se 

sobrestado, nos termos do art. 92, do Código de Processo Penal, em 

razão da instauração do incidente de insanidade mental do acusado, sob o 

n.º 3227-87.2019.811.0086, apenso a estes autos.

Assim, aguarde-se a conclusão do incidente processual 

supramencionado, e após, tornem os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 130347 Nr: 2632-88.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pelo parquet à fl. 260

Dê-se vistas ao Ministério Público para que ofereça as competentes 

razões recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

Em seguida, intime-se o advogado constituído pelo réu para o oferecimento 

das contrarrazões, no prazo legal.

 Caso o advogado permaneça silente, intime-se pessoalmente o réu para 

constituir novo patrono nos autos, que deverá apresentar as 

contrarrazões recursais no prazo de 08 (oito) dias a contar de sua 

intimação pessoal, cientificando-o, que, em não o fazendo, sua defesa 

técnica passará a ser exercida pela Defensoria Pública.

Assim, caso também tenha transcorrido in albis o prazo acima 
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mencionado, vistas à Defensoria Pública para oferecer as competentes 

contrarrazões, no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação 

do recurso interposto.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110268 Nr: 6078-70.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGE LEANDRO DE ARAUJO, Cpf: 

76777170987, Filiação: Vitoria Santana e Jose Gasparino de Araujo, 

brasileiro(a), Telefone 65 99699-0209. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: 1 - CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias; 2 - 

INTIMAÇÃO do(a) REQUERIDO(A,S), supra indicado, para comparecer à 

audiência de produção antecipada de provas (depoimento especial), 

designada para o dia 02 de abril de 2020, às 17h00.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, DENUNCIO JORGE LEANDRO DE ARAÚJO 

como incurso no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, por várias 

vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, pelo que requeiro 

seja a presente recebida e autuada, requerendo-se ainda a citação do 

denunciado para oferecimento de defesa, sob pena de revelia, 

intimando-se as testemunhas constantes no rol abaixo, prosseguindo o 

feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação 

formulada, condenando-se o denunciado nas penas legais, inclusive com 

a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, 

ainda que exclusivamente na esfera moral (CPP, art. 387, IV).

Despacho/Decisão: Por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, recebo 

a denúncia ofertada pelo Ministério Público, dando ao acusado JORGE 

LEANDRO DE ARAÚJO, como incurso no artigo 217-A, caput, com o artigo 

226, inciso II, por várias vezes, na forma do artigo 71, todos do Código 

Penal. Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se e intime-se o acusado 

para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessar a sua defesa, as provas que pretende produzir, e inclusive 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo as suas intimações, se necessário. Consigne-se no mandado 

citatório que por ocasião do cumprimento, o Oficial de Justiça deverá 

indagar ao réu se este possui defensor constituído ou se tem recurso 

para contratar defensor particular, ou, ainda, se necessita da nomeação 

de Defensor Público, certificando o que lhe for informado, devendo o Sr. 

Gestor, neste aspecto, tomar as providências cabíveis independentemente 

de nova conclusão. Proceda-se a inserção do presente ato no Banco de 

dados do SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme 

dispõe o artigo 1.373, inciso II, da CNGC. Processem-se estes autos sob o 

pálio do segredo de justiça. Atente-se o Senhor Gestor, ao requerimento 

formulado no item “4” da cota ministerial, quanto à expedição dos 

mandados de intimação das testemunhas integrantes da Rede de 

Proteção, que fica desde já deferido. Em tempo, passo à análise do pedido 

de produção antecipada de prova, consoante realização do depoimento 

especial da vítima (depoimento sem dano), formulado pelo “Parquet” no 

item “5” da respectiva cota. De proêmio, consigno que visando efetivar os 

direitos e garantias fundamentais da criança e adolescente vítimas ou 

testemunha de violência, foi editada a Lei 13.431/17, a qual determina em 

seu artigo 4º, §1º, que crianças e adolescentes serão ouvidas em juízo 

sobre situação de violência, por meio de depoimentos especial, o qual 

realizar-se-á, preferencialmente, apenas uma vez, em sede de produção 

antecipada de prova, conforme disposto no art. 11 do referido diploma 

legal. Assim, verifico que o pedido do Ministério Público está em 

consonância com o disposto expressamente na lei supramencionada, já 

em vigor, e que a norma tem como um de seus objetivos principais poupar 

a vítima de repetir a narrativa sobre a violência sofrida, ou de relembrá-la 

quando já passado muito tempo dos fatos, justamente para evitar a 

revitimização. Ademais a medida não trará qualquer prejuízo às partes, até 

porque a prova será colhida sob o crivo do contraditório e será colhida 

pelo juízo natural da causa. Posto isto, DEFIRO o pedido de produção 

antecipada de provas formulado pelo Ministério Público, designando o dia 

03 de dezembro de 2018, às 13h30min., para a oitiva da vítima. Cite-se o 

requerido, consignando-se no mandado citatório que por ocasião do 

cumprimento, o Oficial de Justiça deverá indagá-lo se este possui 

recursos para contratar defensor particular, ou, ainda, se necessita da 

nomeação de Defensor Público, devendo o meirinho certificar o que lhe for 

informado. Intime-se o Requerido, para comparecer ao ato, devendo 

fazê-lo devidamente acompanhado por advogado, caso o tenha 

constituído. Salientando-se que, caso compareça desacompanhado de 

defesa técnica, será assistido durante o ato, pela Defensoria Pública. 

Intimem-se, fazendo constar que no mandado de intimação da vítima, que 

ela deverá comparecer com 30 minutos de antecedência do horário 

marcado para audiência. Para o referido ato, intime-se também, a 

psicóloga do juízo Alessandra Cristina Salesse, a qual deverá conduzir a 

entrevista com a vítima. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Advertência: 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.

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, Karoline Arruda Bender, 

digitei.

Nova Mutum, 04 de fevereiro de 2020

Joemir Boabaid de Brito Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 135812 Nr: 55-06.2020.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alison dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183

 Vistos.

Por verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a 

absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e incisos do 

Código de Processo Penal, e, ainda, por inexistirem outras questões de 

ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 03 de março de 2020, às 15h15min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa 

a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que as 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Requisite-se a presença do réu, segregado na cadeia pública local.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, tornem os autos conclusos para a realização da audiência ora 

designada.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 28643 Nr: 3080-75.2008.811.0012

 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: TELMA LAURA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT
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 Vistos em correição.

Intime-se o requerente pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias - 

§1º, art. 485, CPC -, dar andamento ao feito, comprovando que se 

diligencia no sentido de cumprir o determinado em fl. 347/349, sob pena de 

abandono da causa e consequente extinção do feito sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, conclusos 

para as providências cabíveis.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67986 Nr: 2761-97.2014.811.0012

 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: NFDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 Vistos.

Visando readequar a pauta deste Juízo, redesigno a solenidade retro 

agendada para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 17h00min (horário local).

Intimem-se e requisite-se quem de direito.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000107-13.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULYANNA CRISTINA DE SOUZA BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS NASCIMENTO GONCALVES OAB - GO46254 (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMON PEREIRA DA SILVA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000107-13.2020.8.11.0012 IMPETRANTE: JULYANNA CRISTINA DE 

SOUZA BARROS IMPETRADO: VALMON PEREIRA DA SILVA Vistos. 

Analisando a petição inicial, verifica-se que foi apontada como autoridade 

coatora delegado de polícia civil lotado na Delegacia Regional de Água 

Boa/MT, conforme informado pela própria impetrante. Diante desse 

contexto, tendo em vista a incongruência existente entre a sede funcional 

da autoridade coatora e o foro em que se impetrou o presente mandado de 

segurança, há de se reconhecer a incompetência absoluta deste juízo de 

Nova Xavantina para conhecer e julgar a presente demanda. Isso porque 

a competência para processamento e julgamento do mandado de 

segurança 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. Precedente do 

STJ: CC 41.579/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJe em 24/10/2005. 

Ante o exposto, reconheço e declaro a incompetência absoluta deste 

Juízo de Nova Xavantina/MT para processar e julgar a causa, com base 

no art. 64, § 1º, do CPC, e determino a remessa dos autos ao Juízo 

competente da Comarca de Água Boa/MT, procedendo-se a baixa e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às Providências. Nova Xavantina/MT, 04 de fevereiro 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001283-61.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI IRINEU FREITAG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VARJAO ALVES OAB - MT0006496A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001283-61.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): NEURI IRINEU FREITAG REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Inicialmente, DEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça. RECEBO a 

petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste sobre o cumprimento 

de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Às providências. 

Nova Xavantina, 3 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000093-29.2020.8.11.0012

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:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1 0 0 0 0 9 3 - 2 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ROBSON 

OLIVEIRA PRESTES Vistos. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Portanto, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. Dispõe o art. 3º do Decreto Lei 

n.º 911/88 que, desde que comprovada a mora ou inadimplemento, o 

credor-fiduciante poderá requerer a busca e apreensão contra o devedor 

ou terceiro do bem alienado fiduciariamente, a qual será condida 

liminarmente. Por sua vez, enuncia o artigo º, § 2º, do mesmo diploma que 

“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”. Pois bem. No caso dos autos, a constituição em mora 

resta comprovada pela notificação extrajudicial expedida por via postal 

pela ora autora em face da parte requerida, inclusive com respectivo aviso 

de recebimento, dando conta da sua efetivação. Com isto, tenho que estão 

preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar pleiteada a 

fim de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem 

objeto do negócio jurídico entabulado. Ex positis, estando presentes todos 

os requisitos necessários à concessão do pleito liminar, previstos no art. 

3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO A LIMINAR requerida pra fim de 

determinar a expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descrito na peça inaugural. Advirta-se ao Oficial de Justiça da 

necessidade de apreensão dos documentos de porte obrigatório e de 

transferência do bem objeto de apreensão. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da 

dívida indicada, acrescida de custas processuais e honorários 

advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe será restituído livre de ônus 

e/ou para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Advirta-se que não havendo o pagamento integral do débito no 

prazo estipulado, consolidar-se-á a propriedade em favor da parte autora. 

Por sua vez, para efeito de pagamento da dívida pendente no prazo legal, 

fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do débito. 

Nomeio como depositário do bem a ser apreendido a parte autora na 

pessoa de um de seu(s) representante (s), conforme exposto na exordial. 

Por fim, decorrido o prazo sem que o requerido efetue o pagamento da 

integralidade da dívida, a rescisão do contrato com a consolidação da 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio da 

requerente, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Nova Xavantina, 5 de fevereiro de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001328-65.2019.8.11.0012
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Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO ALBERTINHO TONIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001328-65.2019.8.11.0012 REQUERENTE: DELCIO ALBERTINHO TONIN 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Inicialmente, RECEBO a 

petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. DEFIRO o 

pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, ante a 

evidente hipossuficiência econômica da parte requerente. No que tange ao 

mérito, impende destacar que a liquidação de sentença proferida em 

ações coletivas deve obedecer ao rito previsto no art. 509, II do CPC, uma 

vez que há a necessidade de alegar e provar fato novo, especialmente a 

titularidade do direito e a extensão do dando sofrido, eis que não foram 

objeto de específica apreciação nos autos da ação originária. Assim 

sendo, CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente resposta. O procedimento observará o previsto no art. 511 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001379-76.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001379-76.2019.8.11.0012 REQUERENTE: GERALDO ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Inicialmente, RECEBO 

a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. DEFIRO o 

pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, ante a 

evidente hipossuficiência econômica da parte requerente. No que tange ao 

mérito, impende destacar que a liquidação de sentença proferida em 

ações coletivas deve obedecer ao rito previsto no art. 509, II do CPC, uma 

vez que há a necessidade de alegar e provar fato novo, especialmente a 

titularidade do direito e a extensão do dando sofrido, eis que não foram 

objeto de específica apreciação nos autos da ação originária. Assim 

sendo, CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente resposta. O procedimento observará o previsto no art. 511 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001376-24.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON JOSE BARICHELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001376-24.2019.8.11.0012 REQUERENTE: VILSON JOSE BARICHELLO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Inicialmente, RECEBO a 

petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. DEFIRO o 

pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, ante a 

evidente hipossuficiência econômica da parte requerente. No que tange ao 

mérito, impende destacar que a liquidação de sentença proferida em 

ações coletivas deve obedecer ao rito previsto no art. 509, II do CPC, uma 

vez que há a necessidade de alegar e provar fato novo, especialmente a 

titularidade do direito e a extensão do dando sofrido, eis que não foram 

objeto de específica apreciação nos autos da ação originária. Assim 

sendo, CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente resposta. O procedimento observará o previsto no art. 511 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001380-61.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IRILDE PROVENSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001380-61.2019.8.11.0012 REQUERENTE: IRILDE PROVENSSI 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Inicialmente, RECEBO a 

petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. DEFIRO o 

pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, ante a 

evidente hipossuficiência econômica da parte requerente. No que tange ao 

mérito, impende destacar que a liquidação de sentença proferida em 

ações coletivas deve obedecer ao rito previsto no art. 509, II do CPC, uma 

vez que há a necessidade de alegar e provar fato novo, especialmente a 

titularidade do direito e a extensão do dando sofrido, eis que não foram 

objeto de específica apreciação nos autos da ação originária. Assim 

sendo, CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente resposta. O procedimento observará o previsto no art. 511 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001285-31.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MARIO ZUFFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001285-31.2019.8.11.0012 REQUERENTE: JOACIR MARIO ZUFFO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Inicialmente, RECEBO a 

petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. DEFIRO o 

pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, ante a 

evidente hipossuficiência econômica da parte requerente. No que tange ao 

mérito, impende destacar que a liquidação de sentença proferida em 

ações coletivas deve obedecer ao rito previsto no art. 509, II do CPC, uma 

vez que há a necessidade de alegar e provar fato novo, especialmente a 

titularidade do direito e a extensão do dando sofrido, eis que não foram 

objeto de específica apreciação nos autos da ação originária. Assim 

sendo, CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente resposta. O procedimento observará o previsto no art. 511 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001377-09.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE BARICHELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

VILSON JOSE BARICHELLO OAB - 181.131.331-00 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001377-09.2019.8.11.0012 REQUERENTE: DECIO JOSE BARICHELLO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Inicialmente, RECEBO a 

petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. DEFIRO o 

pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, ante a 

evidente hipossuficiência econômica da parte requerente. No que tange ao 

mérito, impende destacar que a liquidação de sentença proferida em 

ações coletivas deve obedecer ao rito previsto no art. 509, II do CPC, uma 

vez que há a necessidade de alegar e provar fato novo, especialmente a 

titularidade do direito e a extensão do dando sofrido, eis que não foram 

objeto de específica apreciação nos autos da ação originária. Assim 

sendo, CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente resposta. O procedimento observará o previsto no art. 511 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001257-63.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GOMES COMERCIO E ACESSORIOS PARA ANTENAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO HORA CARDOSO OAB - SP259805 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLO FREIRE DE ANDRADE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001257-63.2019.8.11.0012 REQUERENTE: GOMES COMERCIO E 

ACESSORIOS PARA ANTENAS LTDA - ME REQUERIDO: APOLO FREIRE DE 

ANDRADE - ME Vistos. Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por GOMES COMERCIO E ACESSORIOS PARA 

ANTENAS LTDA - ME em face de APOLO FREIRE DE ANDRADE - ME, já 

devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320, ambos 

do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. Citem-se o(s) 

executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, efetue(m) o pagamento 

da dívida, acrescida de custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor 

da causa. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E 

DEPÓSITO deverá ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de três (03) dias. Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça 

juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, a partir do que 

começará a correr o prazo dos embargos. No caso de integral pagamento 

no prazo de três (03) dias, a verba honorária será automaticamente 

reduzida pela metade, considerando tal importe para o pagamento em 

questão. Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, 

verifique-se o disposto no art. 212, do CPC. Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001456-85.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMI S DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001456-85.2019.8.11.0012 REQUERENTE: DISTRIBUIDORA AUREA DE 

MEDICAMENTOS LTDA REQUERIDO: VALDEMI S DE OLIVEIRA - ME Vistos. 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA em face de VALDEMI S 

DE OLIVEIRA - ME, já devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do 

artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. 

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa. O MANDADO DE CITAÇÃO, 

PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser expedido em duas (02) 

vias, a primeira com o propósito de promover a citação e a segunda com o 

objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal de três (03) dias. Citados o(s) executado(s), o 

Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, 

a partir do que começará a correr o prazo dos embargos. No caso de 

integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado por Oficial de 

Justiça, verifique-se o disposto no art. 212, do CPC. Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001316-51.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI PAULA DA SILVA PRICINOTE (EXECUTADO)

MARCIO LAURINDO PRICINOTE (EXECUTADO)

MARIANO GOMES BOTELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001316-51.2019.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: MARIANO GOMES BOTELHO e outros (2) Vistos. Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL SA em face de MARIANO GOMES BOTELHO e outros (2), já 

devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320, ambos 

do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. Citem-se o(s) 

executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, efetue(m) o pagamento 

da dívida, acrescida de custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor 

da causa. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E 

DEPÓSITO deverá ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de três (03) dias. Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça 

juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, a partir do que 

começará a correr o prazo dos embargos. No caso de integral pagamento 
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no prazo de três (03) dias, a verba honorária será automaticamente 

reduzida pela metade, considerando tal importe para o pagamento em 

questão. Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, 

verifique-se o disposto no art. 212, do CPC. Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001358-03.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO WALDEMAR BECKER (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

EDER BECKER OAB - 038.573.331-38 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001358-03.2019.8.11.0012 REQUERENTE: ARMANDO WALDEMAR 

BECKER REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Inicialmente, 

RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. 

DEFIRO o pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, 

ante a evidente hipossuficiência econômica da parte requerente. No que 

tange ao mérito, impende destacar que a liquidação de sentença proferida 

em ações coletivas deve obedecer ao rito previsto no art. 509, II do CPC, 

uma vez que há a necessidade de alegar e provar fato novo, 

especialmente a titularidade do direito e a extensão do dando sofrido, eis 

que não foram objeto de específica apreciação nos autos da ação 

originária. Assim sendo, CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 

15 (quinze) dias apresente resposta. O procedimento observará o 

previsto no art. 511 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000019-72.2020.8.11.0012

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:

MARIA HENRIQUE POLICARPO FERNANDES (EXECUTADO)

ANTONIO BUENO FERNANDES (EXECUTADO)

ALESSANDRO HENRIQUE FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000019-72.2020.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: ALESSANDRO HENRIQUE FERNANDES e outros (2) Vistos. 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO DO BRASIL SA em face de ALESSANDRO HENRIQUE FERNANDES 

e outros (2), já devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, verifico 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 

320, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. 

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa. O MANDADO DE CITAÇÃO, 

PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser expedido em duas (02) 

vias, a primeira com o propósito de promover a citação e a segunda com o 

objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal de três (03) dias. Citados o(s) executado(s), o 

Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, 

a partir do que começará a correr o prazo dos embargos. No caso de 

integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado por Oficial de 

Justiça, verifique-se o disposto no art. 212, do CPC. Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001545-11.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE MELO (EXECUTADO)

CLECI PAULA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001545-11.2019.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: ANTONIO GONCALVES DE MELO e outros Vistos. Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL SA em face de ANTONIO GONCALVES DE MELO e outros, já 

devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320, ambos 

do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. Citem-se o(s) 

executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, efetue(m) o pagamento 

da dívida, acrescida de custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor 

da causa. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E 

DEPÓSITO deverá ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de três (03) dias. Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça 

juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, a partir do que 

começará a correr o prazo dos embargos. No caso de integral pagamento 

no prazo de três (03) dias, a verba honorária será automaticamente 

reduzida pela metade, considerando tal importe para o pagamento em 

questão. Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, 

verifique-se o disposto no art. 212, do CPC. Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001542-56.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIEL FERNANDO FEISTLER SCHIRMBECK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001542-56.2019.8.11.0012 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU REQUERIDO: ADIEL FERNANDO FEISTLER SCHIRMBECK 

Vistos. Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU em face de 

ADIEL FERNANDO FEISTLER SCHIRMBECK, já devidamente qualificados 

nos autos. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319, assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. 

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial. Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de 
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três (03) dias, efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. O MANDADO DE 

CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser expedido em 

duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a citação e a 

segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, 

caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias. Citados 

o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e 

a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o prazo dos 

embargos. No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a 

verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, 

considerando tal importe para o pagamento em questão. Para o 

cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o disposto no 

art. 212, do CPC. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001543-41.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPALICE MARIA MARTINS PINTO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001543-41.2019.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: ALPALICE MARIA MARTINS PINTO Vistos. Vistos. Trata-se 

de Ação Monitória proposta por BANCO DO BRASIL SA , em face de 

ALPALICE MARIA MARTINS PINTO , ambos devidamente qualificados nos 

autos. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, estando, ainda, em conformidade com a 

determinação posta nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Expeça-se o mandado de citação 

para cumprimento do pagamento, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedido na inicial (art. 701, CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra com a obrigação, ficará isento de custas (CPC, art. 701, §1º). 

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC). Cite-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000120-12.2020.8.11.0012

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:

SUPERMERCADO CELEIRO LTDA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000120-12.2020.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: SUPERMERCADO CELEIRO LTDA Vistos. Vistos. Trata-se de 

Ação Monitória proposta por BANCO DO BRASIL SA , em face de 

SUPERMERCADO CELEIRO LTDA , ambos devidamente qualificados nos 

autos. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, estando, ainda, em conformidade com a 

determinação posta nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Expeça-se o mandado de citação 

para cumprimento do pagamento, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedido na inicial (art. 701, CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra com a obrigação, ficará isento de custas (CPC, art. 701, §1º). 

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC). Cite-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001123-36.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIZA BECKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES GOMES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001123-36.2019.8.11.0012 REQUERENTE: JULIANA MARIZA BECKER 

REQUERIDO: EUCLIDES GOMES DA SILVA Vistos. Vistos. Trata-se de 

Ação Monitória proposta por JULIANA MARIZA BECKER , em face de 

EUCLIDES GOMES DA SILVA , ambos devidamente qualificados nos autos. 

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, estando, ainda, em conformidade com a determinação 

posta nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, recebo a petição inicial. Expeça-se o mandado de citação para 

cumprimento do pagamento, com o prazo de 15 dias, nos termos pedido na 

inicial (art. 701, CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o réu 

cumpra com a obrigação, ficará isento de custas (CPC, art. 701, §1º). 

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC). Cite-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001238-57.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001238-57.2019.8.11.0012 REQUERENTE: BR COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA REQUERIDO: MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE 

Vistos. Vistos. Trata-se de Ação Monitória proposta por BR COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA , em face de MARCIO FRANCISCO 

MARCILIO VICENTE , ambos devidamente qualificados nos autos. Verifico 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil, estando, ainda, em conformidade com a determinação posta nos 

artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo 

o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo 

a petição inicial. Expeça-se o mandado de citação para cumprimento do 

pagamento, com o prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (art. 701, 

CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o réu cumpra com a 

obrigação, ficará isento de custas (CPC, art. 701, §1º). Conste, ainda, que, 
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nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC). Cite-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Noxa Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000001-51.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA TAVARES DA SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000001-51.2020.8.11.0012 REQUERENTE: ANDREIA TAVARES DA SILVA 

DE FREITAS REQUERIDO: NILSON ALVES DE FREITAS Vistos. Vistos. 

Trata-se de Ação de Divórcio c/c Guarda e Alimentos com Pedido de 

Fixação de Alimentos Provisórios ajuizada por ANDREIA TAVARES DA 

SILVA DE FREITAS, em face de NILSON ALVES DE FREITAS, ambos já 

qualificados nos autos. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça 

nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. No que tange à fixação de 

alimentos provisórios, assim como ocorre nos demais provimentos de 

natureza antecipatória, impõe-se investigar a presença dos requisitos 

atinentes à probabilidade do direito e ao perigo da demora, como vaticina 

ao art. 300 do CPC. Neste ínterim, convém analisar cada um dos 

pressupostos exigidos pela norma, como se passa a fazer. Dispõe o 

Código Civil que são deveres de ambos os cônjuges, entre outros, o 

sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV). Na pena de 

Orlando Gomes, citado por Flávio Tartuce (Manual de Direito Civil, ed. 

Método, pág. 1304), “os alimentos podem ser conceituados como as 

prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais 

daquele que não pode provê-las pelo trabalho próprio”. Insta consignar 

ainda que o dever de prestar alimentos decorre dos princípios da 

dignidade da pessoa humana e solidariedade familiar, ambos de índole 

constitucional. No plano infraconstitucional, o pagamento dos alimentos 

encontra previsão nos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, cujo 

teor, pela importância, transcrevo abaixo: Art. 1.694. Podem os parentes, 

os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que 

necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, 

inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o Os 

alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2o Os alimentos serão 

apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de 

necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Art. 1.695. São devidos 

os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem 

pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se 

reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento. In casu, a probabilidade do direito resta demonstrada pela 

própria relação de parentesco existente entre as partes e comprovada 

pelos documentos encartados à peça inaugural. Por sua vez, o perigo de 

dano é patente, uma vez que os alimentos têm por consectário promover a 

dignidade do alimentando, que certamente não pode esperar o transcurso 

do processo até o provimento jurisdicional final para que tenha levada a 

efeito sua promoção, sob pena de dano irreparável. Alias, esta é a tônica 

do art. 4º da Lei n.º 5.478/68, que assim dispõe: “Art. 4º Ao despachar o 

pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo 

devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não 

necessita”. Uma vez se concluindo que existe o dever de alimentar, deve 

o juízo analisar a proporcionalidade entre a possibilidade de prestação 

alimentar do devedor e a necessidade do credor, a fim de aquilatar a 

importância adequada ao caso concreto. Assim, na hipótese dos autos, 

diante da ausência de documentos que comprovem de forma inconteste a 

renda mensal do devedor da prestação alimentícia, por prudência, 

impõe-se como razoável a sua fixação em percentual do salário mínimo, 

notadamente atento às condições socioeconômicas das partes. Assim, 

entendo como adequada a fixação de alimentos no montante equivalente a 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo. Ante o exposto, e com base 

no art. 4º da Lei 5.478/68, FIXO, em caráter liminar, alimentos provisórios 

no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente no 

país, equivalente a R$ 522,5 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta 

centavos) com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês, a serem pagos 

mediante depósito/transferência bancária na conta indicada na peça 

inaugural, a partir da citação da parte requerida para comparecer à 

audiência de conciliação, a qual deverá ser designada pela secretaria da 

Vara única. Ressalto, ainda, que o requerido deverá arcar ainda com 50% 

das demais despesas extraordinárias do infante (tratamento de saúde, 

incluindo tratamento odontológico, farmacêutica, e educação, etc.). Cite-se 

a parte requerida no endereço declinado na exordial, bem como intime-se 

a autora, na pessoa de sua genitora, para que ambos compareçam à 

audiência de conciliação, acompanhados de seu(s) advogado(s). 

Ressalte-se, ainda, que o não comparecimento da requerente determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de 

confissão quanto à matéria de fato. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o réu oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados nos termos do art. 335, I, do Código de Processo Civil. Após a 

audiência de conciliação, com ou sem acordo, remetam-se os autos ao 

Ministério Público para ciência e manifestação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001002-08.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

T.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALVAN RODOVALHO OAB - GO1825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001002-08.2019.8.11.0012 REQUERENTE: T.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Inicialmente, RECEBO 

a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. CITE-SE o 

Embargado para que apresente resposta no prazo legal. Após, conclusos. 

Noxa Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-17.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA TEREZINHA BOJARSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO LAZARO MIRANDA FILHO OAB - MT21791/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO WIGO ALVES DE AMORIM OAB - MT23361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAVEL VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000788-17.2019.8.11.0012 REQUERENTE: MARIZA TEREZINHA 

BOJARSKI REQUERIDO: JAVEL VEICULOS LTDA Vistos. Inicialmente, 

RECEBO a petição inicial e sua respectiva emenda, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais. Em tempo, DEFIRO o Benefício da 

Gratuidade de Justiça por restar demonstrada a hipossuficiência 

econômica da parte autora. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para 

que compareça à audiência de conciliação a ser designada conforme 

pauta do Conciliador. Realizada a audiência de conciliação e não havendo 

autocomposição da lide, a parte requerida deverá apresentar defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis. Com a contestação, oportunize-se à parte 

autora a apresentação de réplica. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 
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Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001081-84.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO OLIVEIRA FAUSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA 1001081-84.2019.8.11.0012 AUTOR(A): AMARILDO 

OLIVEIRA FAUSTINO Advogado do(a) AUTOR(A): KATRICE PEREIRA DA 

SILVA GOMES - MT0009641A REU: INSS A parte autora manifestou-se 

pela desistência da presente ação. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 4 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000908-60.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE ANTONIA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000908-60.2019.8.11.0012 REQUERENTE: JOZIANE ANTONIA DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: Vistos. Estando as partes de comum acordo e não 

havendo qualquer vício que macule o negócio jurídico entabulado pelas 

partes, HOMOLOGO a transação extrajudicial, o que faço com arrimo no 

art. 487, III, b do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos. Noxa Xavantina/MT, 5 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 85063 Nr: 4521-13.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA LIMA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 13 de março de 2020, às 12 

horas e 00 minutos (horário oficial de Mato Grosso).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência acompanhadas 

de seus respectivos advogados e testemunhas.

APRESENTE-SE rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

SALIENTO as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, 

§ 6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

ADVIRTO o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC (testemunhas arroladas pelo Estado), devendo a parte 

comprovar, pelo menos 03 (três) dias antes da realização da audiência, 

que as intimou para comparecerem à solenidade.

INTIMEM-SE todos que deverão participar da solenidade.

CUMPRA-SE realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 86295 Nr: 330-85.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO VIEIRA BATISTA, JOSELIA VIEIRA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestar sobre o laudo de estudo 

psicossocial juntado aos autos em ref. 78, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 96379 Nr: 6450-47.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLACI IRENE PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 90416 Nr: 2875-31.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR ANTONIO LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Abra-se vista as partes da juntada do laudo pericial de ref.59.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65431 Nr: 818-45.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 
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Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDÁLIA LEANDRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 No que pese o argumento da parte autora que já juntou os cálculos às fls. 

115/118, razão pela qual inexiste necessidade de elaboração de cálculo 

por outro profissional, haja vista tais cálculos terem sido elaborados de 

acordo com os índices oficiais, pugnando pela continuidade do 

cumprimento de sentença nos termos pleiteados, entendo que tais 

alegações não merecem acolhida. Explico.

Este juízo, por si só, não possui conhecimentos específicos para dirimir 

sobre a questão sem o prévio parecer do expert, vez que, é de elementar 

conhecimento que em se tratando de liquidação consubstanciada em 

cálculo complexo, a apuração deverá ser realizada em sede de perícia 

contábil porque, mesmo que o julgador tenha conhecimentos técnicos 

contábeis ele não pode se valer de tal para reconhecer como válidos os 

cálculos apresentados pela parte exequente, e, tampouco, acolher os 

argumentos lançados pela parte executada, hipótese em que é necessário 

o suporte de um expert (Precedente: STJ, AgRg no AREsp 348.894/RN, 1ª 

Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21.11.2013).

Desta feita, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, 

em razão da conversão de cruzeiro real para URV, consignando, 

sobretudo, se já havida a incorporação desta diferença em ocasião 

oportuna.

Posto isso, INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às impugnações apresentadas pelas partes e para, 

querendo, apresentar nova proposta de honorários.

Apresentada resposta, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se 

manifestarem em 15 (quinze) dias.

 Após retornem os autos conclusos para análise, nos termos do art. 465, 

§ 3º do CPC/15.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65438 Nr: 825-37.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIDIA CUSTODIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 No que pese o argumento da parte autora que já juntou os cálculos às fls. 

218/221, razão pela qual inexiste necessidade de elaboração de cálculo 

por outro profissional, haja vista tais cálculos terem sido elaborados de 

acordo com os índices oficiais, pugnando pela continuidade do 

cumprimento de sentença nos termos pleiteados, entendo que tais 

alegações não merecem acolhida. Explico.

Este juízo, por si só, não possui conhecimentos específicos para dirimir 

sobre a questão sem o prévio parecer do expert, vez que, é de elementar 

conhecimento que em se tratando de liquidação consubstanciada em 

cálculo complexo, a apuração deverá ser realizada em sede de perícia 

contábil porque, mesmo que o julgador tenha conhecimentos técnicos 

contábeis ele não pode se valer de tal para reconhecer como válidos os 

cálculos apresentados pela parte exequente, e, tampouco, acolher os 

argumentos lançados pela parte executada, hipótese em que é necessário 

o suporte de um expert (Precedente: STJ, AgRg no AREsp 348.894/RN, 1ª 

Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21.11.2013).

Desta feita, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, 

em razão da conversão de cruzeiro real para URV, consignando, 

sobretudo, se já havida a incorporação desta diferença em ocasião 

oportuna.

Posto isso, INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às impugnações apresentadas pelas partes e para, 

querendo, apresentar nova proposta de honorários.

Apresentada resposta, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se 

manifestarem em 15 (quinze) dias.

 Após retornem os autos conclusos para análise, nos termos do art. 465, 

§ 3º do CPC/15.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65444 Nr: 831-44.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANY SILVA DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 No que pese o argumento da parte autora que já juntou os cálculos às fls. 

130/133, razão pela qual inexiste necessidade de elaboração de cálculo 

por outro profissional, haja vista tais cálculos terem sido elaborados de 

acordo com os índices oficiais, pugnando pela continuidade do 

cumprimento de sentença nos termos pleiteados, entendo que tais 

alegações não merecem acolhida. Explico.

Este juízo, por si só, não possui conhecimentos específicos para dirimir 

sobre a questão sem o prévio parecer do expert, vez que, é de elementar 

conhecimento que em se tratando de liquidação consubstanciada em 

cálculo complexo, a apuração deverá ser realizada em sede de perícia 

contábil porque, mesmo que o julgador tenha conhecimentos técnicos 

contábeis ele não pode se valer de tal para reconhecer como válidos os 

cálculos apresentados pela parte exequente, e, tampouco, acolher os 

argumentos lançados pela parte executada, hipótese em que é necessário 

o suporte de um expert (Precedente: STJ, AgRg no AREsp 348.894/RN, 1ª 

Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21.11.2013).

Desta feita, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, 

em razão da conversão de cruzeiro real para URV, consignando, 

sobretudo, se já havida a incorporação desta diferença em ocasião 

oportuna.

Posto isso, INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às impugnações apresentadas pelas partes e para, 

querendo, apresentar nova proposta de honorários.

Apresentada resposta, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se 

manifestarem em 15 (quinze) dias.

 Após retornem os autos conclusos para análise, nos termos do art. 465, 

§ 3º do CPC/15.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65459 Nr: 842-73.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARTINS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que pese o argumento da parte autora que já juntou os cálculos às fls. 

201/204, razão pela qual inexiste necessidade de elaboração de cálculo 

por outro profissional, haja vista tais cálculos terem sido elaborados de 

acordo com os índices oficiais, pugnando pela continuidade do 

cumprimento de sentença nos termos pleiteados, entendo que tais 

alegações não merecem acolhida. Explico.

Este juízo, por si só, não possui conhecimentos específicos para dirimir 

sobre a questão sem o prévio parecer do expert, vez que, é de elementar 

conhecimento que em se tratando de liquidação consubstanciada em 

cálculo complexo, a apuração deverá ser realizada em sede de perícia 

contábil porque, mesmo que o julgador tenha conhecimentos técnicos 

contábeis ele não pode se valer de tal para reconhecer como válidos os 

cálculos apresentados pela parte exequente, e, tampouco, acolher os 
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argumentos lançados pela parte executada, hipótese em que é necessário 

o suporte de um expert (Precedente: STJ, AgRg no AREsp 348.894/RN, 1ª 

Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21.11.2013).

Desta feita, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, 

em razão da conversão de cruzeiro real para URV, consignando, 

sobretudo, se já havida a incorporação desta diferença em ocasião 

oportuna.

Posto isso, INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às impugnações apresentadas pelas partes e para, 

querendo, apresentar nova proposta de honorários.

Apresentada resposta, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se 

manifestarem em 15 (quinze) dias.

 Após retornem os autos conclusos para análise, nos termos do art. 465, 

§ 3º do CPC/15.

Cumpra - se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000036-79.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO DONATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(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))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 27707587), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 27707588, no valor de R$=6.315,04= (seis mil trezentos 

e quinze reais e quatro centavos), devidamente atualizado até o dia 

23/12/2019. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 5 de 

fevereiro de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010422-20.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 27707844), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 27707845, no valor de R$=10.584,39= (dez mil 

quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), devidamente 

atualizado até o dia 23/12/2019. Ficando a executada ciente que 

extrapolado o prazo sem comprovação do pagamento, será acrescido ao 

montante à multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem comprovação encaminhem-se os autos conclusos para apreciação 

do pedido de penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina, 5 de fevereiro de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 3/2020-CA completo, que torna público o gabarito definitivo do 

Teste Seletivo para formação de cadastro de reserva para estagiário de 

nível superior em direito da Comarca de Paranatinga, encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

* O Edital n. 02/2020-Prazo 45 dias de Ciência de Eliminação de Autos de 

Execução Fiscal completo encontra-se no Caderno de Anexos do Diário 

da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52942 Nr: 2154-22.2013.811.0044

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: J(dDeD(dFdCdP, AO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON BARDUCO JUNIOR - 

OAB:24167-A/MT

 Processo n.º 2154-22.2013.811.0044 (Código: 52942)

Vistos.

Primeiramente insta consignar que foi instaurado o processo de Código 

57236 para apuração de possíveis desvios funcionais praticados pelo 

Oficial Registrador de Imóveis de Paranatinga, Sr. ANTONIO FRANCISCO 

DE CARVALHO, em razão dos fatos narrados nestes autos.

Quanto a denúncia de supostos atos fraudulentos praticados pelo Oficial 

Registrador do 1.º Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca de 

Paranatinga em relação aos imóveis objeto das matrículas n.º 4063, 1528 e 

2041, verifico que os mesmos já estão sendo apurados na ação civil 

pública de ato de improbidade n.º 3814-12.2017.811.0044 (Cód. 83089).

Assim, DETERMINO o arquivamento do presente incidente, a fim de evitar 

litispendência.

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito.

P. I.

 Transitado em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar 

acerca da petição do perito de fls. 231.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103911 Nr: 80-48.2020.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar da Silva Melgarejo, Gilberto Leite 

dos Santos, Izais Olario Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 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 que seja intimada a parte ré para 

apresentar defesa prévia.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001326-33.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDETE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes para ciência acerca da 

perícia médica designada para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 10h45min, 

bem como para apresentarem quesitos, querendo, indicarem assistente 

técnico no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não tenham feito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 94132 Nr: 4192-31.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIA PEREIRA DA COSTA 

- OAB:24305/O

 Código: 94132

VISTO,

 Trata-se de ação penal.

Defiro o pedido ministerial de fl. 138. Assim, intime-se o réu Wellington 

Alves dos Santos via edital, conforme preceitua o artigo 392, inciso VI do 

CPP.

No mais, cumpra-se a sentença na íntegra.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53652 Nr: 2847-06.2013.811.0044

 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: Paulo Henrique Felix Martins

 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:

 Em aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), considerando o valor médio da consultoria, a 

mediana complexidade da liquidação, a distância do escritório do expert 

até a sede deste juízo, o tempo decorrente para a resposta dos quesitos 

apresentados e o grau de especialidade do contador.Registra-se que, a 

teor da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Estado de Mato 

Grosso, o ônus de suportar o pagamento dos honorários periciais será do 

executado, mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 

tão logo acostado aos autos o respectivo laudo pericial.Prosseguindo, não 

havendo impugnações, intime-se, desde já, a fazenda executada para 

juntar aos autos, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura 

do cargo da parte autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, 

no período de 11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos da servidora, neste período, caso assim já 

não tenha sido procedido. Intimem-se as partes para, querendo, indicarem 

assistentes técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em 

conformidade com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. 

Decorrido o prazo acima, intime-se o Srº Perito para juntar o respectivo 

laudo no prazo legal, obedecendo as cautelas de praxe.Com o aporte do 

referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 04 de 

fevereiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70634 Nr: 1856-25.2016.811.0044

 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: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, Cicarelli & Passold Advogados - OAB:918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 Processo nº 1754-66.2017.811.0044 (Código 78995)

VISTO,

 Em atenção ao argumentos trazidos pelo requerente, Banco Jhon Deere 

S/A, não se desconhece a relevância das justificativas acostadas aos 

autos, porém, ao magistrado confere o poder geral de cautela, a fim de 

trazer às partes a segurança jurídica necessário à tutela jurisdicional.

Conforme se depreende das documentações colacionadas, o processo 

advém de muitas movimentações e determinações oriundas de recursos 

interpostos pelas partes em que, ora determina o cumprimento da liminar 

deferida pelo juízo deprecante, ora suspende a busca e apreensão 

pretendida pelo requerente.

Dessa forma, por cautela, (i) considerando que este juízo somente foi 

instado para cumprir as determinações exaradas nos autos principais, (ii) 

considerando os reiterados recursos opostos pelas partes perante o juízo 

recuperacional e perante os autos principais de busca e apreensão, (iii) 

considerando que pelos elementos trazidos aos autos não como saber, 

com certeza, qual o último provimento advindo dos tribunais superiores, 

tampouco se há qualquer outro superveniente, (iv) bem como prezando 

pela segurança jurídica dos atos jurisdicionais, determino seja oficiado, 

com urgência, aos autos 1016487-29.2017.811.0041 (competência 

declinada para a comarca de Campo Verde/MT) para que, no prazo de 10 

(dez) dias preste as informações pertinentes a este juízo, principalmente 

se fora mantida a determinação de cumprimento da medida liminar.

Após, com a resposta, façam os autos conclusos para análise de 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77151 Nr: 860-90.2017.811.0044

 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: Daniela Vaca Quirino da Silva

 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:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 
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para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78398 Nr: 1466-21.2017.811.0044

 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: Rozania Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80674 Nr: 2567-93.2017.811.0044

 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: Nelir Renostro Heinen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82240 Nr: 3447-85.2017.811.0044

 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: Oderleia Aparecida Gomes

 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:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83713 Nr: 4097-35.2017.811.0044

 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: Amaldo Rairewari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83714 Nr: 4098-20.2017.811.0044

 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: Joãozinho Orlino Mamede Urehe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83715 Nr: 4099-05.2017.811.0044

 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: Izanoel Cezar Ubuhu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93540 Nr: 4020-89.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Cristiano Schmitt, Guido Nelson Schmitt, Realda 

Teresinha Schmitt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora onde deverá acessar o sítio eletrônico do PJMT por meio do link 

“Emissão de Guias Online”, escolher a opção “Distribuição/Mediação” a 

coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do 

processo, quando, então, o sistema alertará a seguinte mensagem: “Existe 

um parcelamento cadastrado para esse processo. Deseja emitir sua 

guia?”, momento em que o advogado ou a parte emitirá a guia para o 

devido pagamento das custas e despesas processuais em 06 (seis) 

parcelas iguais e consecutivas, nos termos do art. 98, § 6º, do NCPC c/c 

art. 468, § 7º, da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88427 Nr: 1719-72.2018.811.0044

 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: Crecilda Ribeiro de Souza

 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:

 Consigna-se que a não realização da perícia técnica poderá acarretar à 

municipalidade consequências negativas de sua não produção caso não 

consiga afastar a veracidade da alegação de ambiente insalubre 

submetida à autora em seu labor, considerando a inversão do ônus da 

prova em desfavor do município por força legal.É a síntese do 

necessário.Nomeio, para realização da perícia técnica do ambiente de 

trabalho do autor, 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 Rua Dom Pedro II, n° 1920, Bairro Jardim 

Panorama, na cidade de Paranatinga/MT, Telefones: (66) 9 9978-1358, 

( 6 6 )  9  8 4 1 2 - 8 2 8 6  e  ( 6 6 )  3 4 9 5 - 0 4 5 4 ,  e - m a i l : 

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 trata-se de processo cujo autor e 

beneficiária da justiça gratuita devendo os honorários seguir os 

parâmetros legais.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, intime-se o 

município para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

tácita concordância. Caso não seja impugnado, homologo, desde já, os 
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honorários apresentados, determinado que seja expedida RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) em favor do perito, tão logo acostado o 

laudo aos autos.(...) Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 

04 de fevereiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60834 Nr: 917-79.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Martins Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16.555A, 

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 917-79.2015.811.0044 (Código 60834)

 VISTO,

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

endereço hábil à citação do executado, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Paranatinga/ MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71502 Nr: 2235-63.2016.811.0044

 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: Hellem Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Carlos Valdeci Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO VAZEL BISPO DA 

SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado nomeado, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste seu interesse na causa, conformde despacho 

adiante transcrito: VISTO, Defiro o pedido de fl. 3, intime-se a requerente 

para que informe seu telefone oupara que entre em contato com o 

defensor Fernando Vazel Bispo da Silva, nomeado às fl. 34 para que o 

mesmo possa dar seguimento ao tramite do processo.Ademais, intime-se 

via DJE o advogado patrocinado que se manteve inertepara que no prazo 

de 05 dias manifesteseu interesse na causa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81133 Nr: 2817-29.2017.811.0044

 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: Ana Maria Alves Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87511 Nr: 1233-87.2018.811.0044

 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: Elton Alves de Souza

 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

 Processo nº 233-87.2018.811.0044 (Código 87511)

VISTO,

Chamo o feito à ordem.

Cuida-se de ação de cobrança intentada por ELTON ALVES DE SOUZA 

em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT, em que às fls. 80/80v foi 

nomeado profissional técnico para confecção do laudo pericial, bem como 

determinada a intimação da parte autora para que se manifestasse acerca 

dos honorários apresentados.

Às fls. 84/85 a empresa nomeada apresentou proposta de honorários 

periciais.

Adiante, o requerido requer a isenção de custas com os honorários 

periciais (fl. 86).

É a síntese do necessário

De início, retifico a decisum de fls. 84/85 para fazer constar que 

apresentada a proposta de honorários periciais, o Município deverá ser 

intimado para pagá-los, no prazo legal, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade de justiça, bem como ante a imprescindibilidade 

da realização da perícia técnica.

Consigna-se que, a não realização da perícia técnica, poderá acarretar à 

municipalidade consequências negativas de sua não produção caso não 

consiga afastar a veracidade da alegação de ambiente insalubre 

submetida ao autor em seu labor, considerando a inversão do ônus da 

prova em desfavor do município por força legal.

Por consequência, indefiro o pedido de fl. 86.

Ademais, considerando que a empresa nomeada apresentou honorários 

periciais às fls. 84/85, intime-se o município de Paranatinga/MT, para que 

manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias sobre os honorários arbitrados.

Caso não seja impugnado, homologo, desde já, os honorários 

apresentados, determinado que seja expedida RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) em favor do perito, tão logo acostado o laudo aos autos.

No mais, cumpra-se integralmente as determinações constantes à fl. 80.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9090 Nr: 158-38.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Acacio de Castro, Joselito M. Gomes, Jocildo 

Andrade de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Neves, Mercantil Indústril Pastoril 

Agricola S/A Mipasa, Fazenda Agrochapada, Elpidio dos Santos Borrega, 

Raul Renato Cardozo de Mello Tucunduva, Laticinios Argenzio Ltda, Edson 

Neves, Farid Jorge Resegue, Marina Farah Resegue, Raul Renato de Mello 

Tucunduva, Vanessa Celso Baldini, Viviane Celso Baldini, Walmara Celso 

Baldini, Keila Fernandes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Jocildo Andrade de Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adnair Demétrio Pereira da 

Silva - OAB:3.741, Bruno Castanha de Sousa - OAB:330.950/SP, 

Edson Azolini - OAB:3.094-MT, Ernesto Fernandes dos Reis - 

OAB:3810, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT, Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT, Marcio Fernando Ometto Casale - 

OAB:118.524/SP, Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva Filho - 

OAB:285.500/SP, Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho - 

OAB:163.339/SP

 VISTO,

Defiro o requerimento de fls. 627/628, assim, expeça-se o competente 

alvará para transferência dos valores às contas bancárias indicadas à fls. 

626 e 627/628, na proporção de 50% à cada patrono.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerida que era patrocinada pelo falecido 

Ernesto Fernandes dos Santos Reis, pessoalmente, para que constitua 

novo mandatário no prazo de 15 (quinze) dias, consoante artigo 313, §3º 

do Código de Processo Civil, sob pena do processo seguir à revelia.

Decorrido o prazo, intimem-se os exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique bens dos executados à penhora, sob pena de 

suspensão do feito na forma do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 
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arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18238 Nr: 2325-23.2006.811.0044

 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: Idalina Furtado Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira - Procurador do INSS - OAB:8438-MT

 Processo nº 2006/358 (Código 18238)

VISTO,

Visando prezar pela celeridade processual, intime-se o advogado da parte 

autora, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nomeie 

representante do espólio para que seja realizada a expedição do RPV.

 Após, à secretaria para que realize os atos necessário à expedição do 

requisitório.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24535 Nr: 568-86.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do cálculo de fls. 229.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26409 Nr: 2445-61.2009.811.0044

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Antonello, Maria Cleuza Scatolin Antonello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Scatolin, José Oton Scatolin, 

Iracy Scatolin Boscardin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Lúcia Antonello - 

OAB:59.905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonair Nogueira Martins - 

OAB:55243/SP, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Processo nº 2445-61.2009.811.0044 (Código 26409)

VISTO,

Denota-se dos autos que a advogada Mary Lucia Antonelo não mais 

patrocina a causa em favor dos executados Ailton Antonello e Maria 

Cleuza Scatolin Antonello, conforme evidenciado às fls. 336.

Desta feita, indefiro o pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome 

dos executados, bem como determino que seja expedida Carta de Citação 

ao endereço constante às fls. 336, a fim de que os executados se 

manifestem nos termos da decisão de fls. 417.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27425 Nr: 415-19.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alesat Combustíveis S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Salto da Alegria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Aude - OAB:4667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Peterson Veiga Campos - OAB:17.203

 Processo nº 415-19.2020.811.0044 (Código 27425)

VISTO,

Analisando o presente feito, verifica-se que o requerido informa a 

interposição de agravo de instrumento em face da decisão proferida às 

fls. 184/185, sem, contudo, trazer novos documentos, de modo a 

possibilitar a retratação do aludido decisum (fls. 186/197).

Inicialmente, em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada, em 

todos os seus termos, eis que seus fundamentos bem resistem aos 

argumentos da parte recorrente, bem como não houve alteração no 

cenário fático e jurídico.

 No mais, certifique a secretaria quanto a eventual efeito suspensivo no 

agravo de instrumento, bem como o seu julgamento.

Não tendo sido aplicado o efeito suspensivo ao recurso, cumpra-se 

integralmente as determinações de fls. 184/185.

Após, com as informações, façam os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29783 Nr: 224-37.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenice Bezerra 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:

 Processo nº 224-37.2011.811.0044 (Código 29783)

VISTO,

Postergo a análise do pedido de bloqueio de valores pleiteado à fl.227 e 

determino a intimação da requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o CNPJ do executado para que seja possibilitado a 

realização das buscas.

Sem prejuízo, atentando-se ao que determina o artigo 10, do Código de 

Processo Civil, intime-se, também, o Município de Paranatinga para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30563 Nr: 1002-07.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Benjamim Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado do exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias,retirar o termo de penhora nesta Secretaria e providenciar a 

averbação da penhora perante o registro competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30563 Nr: 1002-07.2011.811.0044
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Benjamim Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado do exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos as informações necessárias para que seja 

perfectibilizada a intimação dos credores hipotecários, bem como requeira 

o que entender de direito.

 INTIMO também os executados para que manifestem acerca da penhora 

nos imóveis, no prazo de 15 (quinze) dais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50299 Nr: 1826-29.2012.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Dias Pereira, Jaivo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatinga - 

OAB:12.090-A/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Paulo 

Eduardo Dias de Carvalho - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Siviero Botelho da 

Silva - OAB:5929/MT, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, 

Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504-A/MT

 Processo nº 1826-29.2012.811.0044 (Código 50299)

VISTO,

Analisando o presente feito, verifico que, intimada, a requerida informa a 

interposição de agravo de instrumento em face da decisão proferida às 

fls. 234/236, sem, contudo, trazer novos documentos, de modo a 

possibilitar a retratação do aludido decisum.

Inicialmente, em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada, em 

todos os seus termos, eis que seus fundamentos bem resistem aos 

argumentos da parte recorrente, bem como não houve alteração no 

cenário fático e jurídico.

 Às fls. 255/257 sobreveio informação da secretaria da Segunda Câmara 

de Direito Privado de que foi indeferido o pedido liminar vindicado.

Assim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 234/236

Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 02/2020 - CNPAR

 O Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando que a servidora Roberta Torres Mourão Vieira, Auxiliar 

Judiciária, matrícula 8107, Designada Gestora Geral, encontrar-se-á 

afastada no período de 10/02/2020 a 2 9/02/2020, em face das férias 

regulamentares do ano de 2020;

 RESOLVE:

 Designar Maria Claudia Silva Policarpo Analista Judiciária, matrícula 40005, 

para exercer a função de Gestora Geral, no período de 10/02/2020 a 2 

9/02/2020, durante o afastamento da titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Peixoto de Azevedo/MT, 31 de janeiro de 20 20.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Edital

* O EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM GERAL DE JURADOS PARA O 

ANO DE 2020 completo encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96158 Nr: 1273-98.2019.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL RAMOS PAIANO - 

OAB:26.754/O

 FINALIDADE: intimar o advgado de defesa da sentença a seguir transcrita 

em resumo: Vistos, (....) Diante do exposto, julgo procedente a denúncia 

para CONDENAR OSIEL DOS SANTOS OLIVEIRA pela prática do crime de 

estupro de vulnerável, (artigo 217-A do Código Penal) e ameaça (art.147, 

do Código Penal), quanto à vítima R. das S. A., nascida em 05.06.2008. Em 

seguida, passo à aplicação da pena. 4. DOSIMETRIA DA PENA:

Infere-se do artigo 217-A do Código Penal que o legislador cominou para 

este delito pena de 8 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, inicio o critério 

trifásico para o cálculo da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal. 4. 

1. 1. Primeira fase: pena-base: O grau de reprovabilidade da conduta do 

denunciado é anormal aos delitos da espécie, eis que a vítima, uma 

criança, menino com apenas 10 anos de idade, foi submetido a introdução 

anal de pênis, no interior da casa de sua tia, local onde a vítima e seus 

familiares acreditavam estar em paz, razão que evidência uma 

exasperação na culpabilidade. Não possui antecedentes, diante da 

ausência de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra sua 

pessoa. No que tange à conduta social, não há elementos nos autos para 

aferi-la. Não há nos autos avaliação técnica por profissionais da 

psiquiatria quanto a personalidade do acusado. Quanto aos motivos do 

crime, foram a satisfação da lascívia de modo proibido pelo ordenamento, 

comum aos crimes contra a dignidade sexual, razão pelo qual esta 

circunstância não pode ser desfavorável, por ser bis in idem. No tocante 

às circunstâncias do crime, foram anormais ao tipo, porque o acusado 

aproveitando-se da relação de confiança da família, aproveitou-se para 

abusar do menor R. das S. A., sendo evidente que o crime se consumou 

em razão do alto grau de intimidade entre o agressor e a família da vítima, 

que jamais esperavam um ataque desta forma, em total falta de respeito 

aos valores afetivos e indicativo de frieza para sua relações sociais. 

Quanto às conseqüências do crime, certamente foram gravosas à psiqué 

da vítima, mas não há dados concretos diante da ausência de laudos por 

profissionais da saúde que indiquem situação diferenciada ou alteração 

significativa em seu modo de vida da vítima. O comportamento da vítima em 

nada contribuiu para o crime. Analisadas as circunstâncias judiciais do 

“caput” do artigo 59 do Código Penal, sendo desfavoráveis a culpabilidade 

e as circunstâncias do crime, pelo que aumento a pena em 02 (dois) anos, 

fixando a PENA-BASE privativa de liberdade em 10 (dez) anos de 

reclusão. 4. 1. 2. Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes: 

Nesta fase, inexistem circunstâncias agravantes, presente a atenuante da 

confissão, razão que reduzo 01 (um) ano da pena-base, fixando ao réu 

pena intermediária de 09 (nove) anos de reclusão. 4. 1. 3. Terceira fase: 

causa de aumento e diminuição da pena:

Na terceira e última fase inexistem causas de diminuição ou aumento de 

pena. Assim, estabeleço a pena definitiva do denunciado OSIEL DOS 

SANTOS OLIVEIRA, em 09 (nove) anos de reclusão. 5. Do regime prisional 

para o crime de estupro: Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea a, do Código 

Penal, o regime prisional será o FECHADO quanto aos crimes de estupro. 

4.1.2. DO CRIME DE AMEAÇA. 1ª fase – Das circunstâncias judiciais: 

Culpabilidade: a conduta não se apresente fora do comum para os delitos 

da espécie. Antecedentes: Não possui. Conduta social: não há como 

valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto. Personalidade do 
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agente: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, 

destarte, tal tópico terá na determinação da pena base. Motivos: falta de 

equilíbrio emocional, sensibilidade e respeito aos laços de amizade. 

Circunstâncias e consequências do crime: circunstâncias do delito são 

aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem 

sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de 

tempo, lugar, maneira de agir. Nenhuma circunstância ou consequência 

excepcional. Comportamento da vítima: quesito prejudicado em face da 

natureza do delito, não sendo influenciado ao delito. Tendo em 

consideração tais parâmetros, fixo a pena base no mínimo legal em 01 

(um) mês de detenção, deixando de aplicar pena de multa, ex vi do art.17, 

da Lei nº11340/2006. 2ª Fase – Das atenuantes e agravantes: Ausentes. 

3ª Fase - Das causas de diminuição e aumento da pena: Não se fazem 

presentes causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, estabeleço a 

pena definitiva do denunciado OSIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, em 01 (um) 

mês de detenção e 10 (dez) dias-multa. DO CONCURSO MATERIAL. Como 

os delitos foram praticados em concurso material, as penas impostas 

devem ser somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, ficando o réu 

definitivamente condenado à pena de 09 [NOVE] anos 01 [UM] mês de 

reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes no valor de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos, 

atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem elementos 

nos autos para fixação em patamar superior. 6. Da detração penal: 

Observado o disposto no art. 387, §2º do Código de Processo Penal (com 

redação dada pela Lei 12.736/2012, vigente a partir de 03/12/2012), em 

interpretação teleológica com a redação dos arts. 33 e 42, ambos do 

Código Penal, e art. 110 da LEP, passo a verificar, de acordo com os 

requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação de regência, se o 

réu OSIEL DOS SANTOS OLIVEIRA está apto a progredir para regime 

prisional menos gravoso desde logo. Nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei 

8072/1990 (pois se trata de crime hediondo ou equiparado), sendo o réu 

primário, a fração exigida para progressão de regime é o cumprimento de 

2/5 (dois quintos) da pena, o que, na hipótese em tela, de acordo com o 

montante de pena ora fixado (9 anos e 1 mês de reclusão), equivale 

aproximadamente em 03 anos e 7 (sete) meses de reclusão para 

progressão de regime. Assim, tendo em conta que o réu OSIEL DOS 

SANTOS OLIVEIRA está preso provisoriamente desde 07.05.2019, ou 

seja, pouco mais de 07 meses, resta prejudicada a imediata progressão 

pela detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 

Pontuada essas questões, deixo para a fase de execução penal o devido 

desconto dos dias de segregação provisória do réu. 7. Da substituição em 

penas restritivas de direitos: Incabível a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos, haja vista que não estão preenchidos 

os requisitos inseridos nos incisos I e III do artigo 44 do Código Penal. 8. 

Indenização: Deixo de fixar o valor mínimo da indenização, na forma do art. 

387, IV, do CPP, pois inexistem elementos nos autos que permitam a 

imediata condenação do acusado.

9. Dos bens apreendidos: Não consta nos autos registro de bens 

apreendidos. 10. Do direito de recorrer em liberdade: Na eventualidade de 

interposição de recurso contra esta sentença, o réu OSIEL DOS SANTOS 

OLIVEIRA deverá aguardar o julgamento da sua irresignação segregado, 

diante do quantum de pena aplicado e do regime imposto, bem como pelo 

fato de ainda se mostrarem presentes os requisitos necessários à 

decretação da prisão preventiva, considerando que abusou de menor com 

apenas 10 anos, aproveitou-se maquiavelicamente das relações de 

amizade perante os parentes da vítima, para fins de atacá-la e abusá-la no 

interior da residência, assim detém sérios riscos para com a vítima e seus 

familiares sua liberdade neste momento. Dos autos se observa que a 

segregação provisória do réu ainda é medida necessária para garantir a 

ordem pública, mormente em razão dos fatos concretos noticiados nestes 

autos, e agora comprovados, a evidenciar que a liberdade do acusado se 

apresenta como risco à sociedade. 11. CONCLUSÃO: Deixo de condenar 

o réu OSIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, 

porque demonstrou não ter condições pessoais e financeiras de arcar 

com os ônus processuais. Considerando que foi nomeado advogado 

dativo na pessoa do Dr. Paulo Henrique Vacario dos Santos, OAB/MT 

nº19404, para promover a defesa de OSIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, 

considerando a ausência de Defensor Público na Comarca, condeno, o 

Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor do procurador nomeado, no montante que arbitro em 10 (dez) URH’s, 

nos termos do item 8, subitem 8.1 da Tabela XIX da OAB/MT. Determino à 

Secretaria, desde já, a adoção das seguintes providências: i) Intime-se o 

réu OSIEL DOS SANTOS OLIVEIRA pessoalmente desta sentença, 

devendo o Oficial de Justiça indagá-lo se deseja recorrer da sentença e 

fornecer-lhe o Termo de Apelação, conforme determina a CNGC, devendo 

ser certificado nos autos a vontade do acusado. ii) Intime-se 

pessoalmente o Ministério Público. iii) Intime-se pessoalmente o advogado 

do acusado. iv) No caso de interposição de recurso pela acusação ou 

defesa, deverá a Secretaria expedir a GUIA DE RECOLHIMENTO 

PROVISÓRIO DA PENA e certificar nos autos, em conformidade com as 

disposições contidas na Seção 29 da CNGC-CGJ/MT; v) Cumpram-se as 

demais determinações da Consolidação das Normas Gerais da Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 8.1 Após o trânsito em julgado da sentença: a) lance-se o nome do réu 

OSIEL DOS SANTOS OLIVEIRA no rol dos culpados;

 b) comunique-se ao distribuidor, ao Instituto de Identificação e ao Juízo 

Eleitoral; c) expeça-se guia de recolhimento, para formalização do 

processo de execução, acompanhando cópia a denúncia, auto de prisão 

em flagrante, da sentença e da certidão do trânsito em julgado; 

Cumpram-se as demais determinações da Consolidação das Normas 

Gerais da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA – REU PRESO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 35213 Nr: 1525-87.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RPG, MARIA ELESSANDRA PEREIRA 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:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63862 Nr: 947-51.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ONEIDE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64123 Nr: 1264-49.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CERQUEIRA LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29143 Nr: 812-49.2007.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY FERNANDES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30957 Nr: 1743-52.2007.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 34351 Nr: 675-33.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVONE PEREIRA 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:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 34531 Nr: 807-90.2008.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36056 Nr: 2329-55.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GENI BATISTA BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36059 Nr: 2330-40.2008.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIO MONTEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37338 Nr: 509-64.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: DALVINA DE OLIVEIRA MEDRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37350 Nr: 521-78.2009.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE VISGUEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38577 Nr: 1799-17.2009.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA SOUSA MORAIS, JSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38758 Nr: 1959-42.2009.811.0023

 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: IZAURA ALVES CARDEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39969 Nr: 579-47.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO 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:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40176 Nr: 788-16.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA 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:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40229 Nr: 841-94.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40524 Nr: 1139-86.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR ALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ODIR ROBERTI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41045 Nr: 1661-16.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY DA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65213 Nr: 2472-68.2013.811.0023

 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 ROSANGELA DA SILVA, SILVANA APARECIDA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71550 Nr: 691-40.2015.811.0023

 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: TEREZINHA APARECIDA MARTINS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:26104/B, MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - OAB:21831-O, 

Rosana Lovison - OAB:19013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72151 Nr: 1092-39.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARDOQUEU JOSE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INSS

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74141 Nr: 2370-75.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADEMIR ANTONIO MACCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MOSQUITA - OAB:1515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 INTIMAÇÃO dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos do 

item 2.10.2.1 da CNGC, procedam a DEVOLUÇÃO dos autos abaixo 

descritos, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 

196 do CPC, visto que tais processos encontram-se com carga por tempo 

superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74141 Nr: 2370-75.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADEMIR ANTONIO MACCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MOSQUITA - OAB:1515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000129-38.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:
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ADENIR GRACIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Indefiro os pedidos de justiça gratuita e de pagamento de custas 

ao final da demanda. A parte autora pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita de acordo com a Lei nº 1060/50. Como se sabe, em se tratando de 

garantia constitucional, o direito à assistência judiciária deflui da 

declaração do próprio interessado a respeito de sua insuficiência 

financeira, obstativa do custeio do processo. Todavia, o benefício da 

gratuidade processual não é amplo e absoluto, sendo certo que o Juiz há 

de analisar as circunstâncias do caso concreto para verificar a 

possibilidade das partes de realizarem o pagamento das despesas 

processuais sem prejuízo de sua subsistência. No caso em exame, 

extrai-se dos autos que a Autora requereu a justiça gratuita de forma 

genérica, ou seja, em momento algum restou comprovado tal 

impossibilidade. Assim, não há elementos suficientes que demonstrem que 

a parte autora é incapaz de arcar com as custas processuais, não 

havendo justo motivo para deferir o pedido de assistência judiciária. Nesse 

sentido, corrobora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A despeito de 

declaração expressa de pobreza, o juiz pode negar o benefício da 

assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos 

autos, houver motivo para o indeferimento. 2. É inviável o conhecimento de 

recurso especial quando a análise da controvérsia demanda o reexame de 

elementos fático probatórios, a teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

Ag 949.321/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado 

em 10/03/2009, DJe 01/04/2009). O TJMT também possui jurisprudência no 

mesmo sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA 

RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - Em que pese o valor atribuído a 

causa não superar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, e assim, ser 

possível o seu ajuizamento junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si 

só, não justifica o indeferimento da justiça gratuita. II - Como cediço, a 

obtenção da gratuidade da justiça não está adstrita apenas à afirmação da 

própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre 

convencimento motivado do julgador. III - No caso em exame, nada 

convence do contrário, pois, além de ostentar vários bens móveis 

(automóveis) em seu nome, conforme consulta ao RENAJUD realizada pelo 

juízo a quo, também consta outro rol considerável de bens imóveis em 

nome do requerente, desta vez demonstrado pelo extrato da declaração 

de imposto de renda. IV - Além disso, o agravante possui rendimento 

suficiente, ao menos para recolher as custas processuais exigidas, cujo 

montante gira em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais). (N.U 

1002720-47.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/08/2017, Publicado no DJE 30/10/2017) Como cediço, a obtenção da 

gratuidade da justiça não está adstrita apenas à afirmação da própria 

hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento 

motivado do julgador, nos termos do art.99, §§2º e 3º do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, considerando o objeto da causa e 

atividade de pecuarista, são elementos suficientes a gerar convicção de 

que é capaz de arcar com as custas do processo, sem prejuízo pessoal 

ou de sua família, não estando incluso nas situações previstas pela Lei nº 

1.060/50. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois 

não há comprovação de que o Autor sofrerá prejuízos pessoais e de seus 

familiares em razão do recolhimento das custas; bem como o pagamento 

de custas ao final. Intime-se a autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Recolhidas as custas processuais, 

venham-me os autos para recebimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-45.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROCHA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARCELINO OAB - SP285539 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000135-45.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:MARCELO 

ROCHA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON 

MARCELINO POLO PASSIVO: VIACAO XAVANTE 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: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 17/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 . CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003558-77.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL OLIVEIRA DO CARMO ARAUJO (REQUERENTE)

IZABEL GOMES DE OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003558-77.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: IZABEL GOMES DE OLIVEIRA DO CARMO, MARIA IZABEL 

OLIVEIRA DO CARMO ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA 1. Designo audiência para o próximo dia 

25/03/2020, às 17:00 horas. 2. Devendo a testemunha comparecer 

independente de intimação, vez 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” [art. 455, 

NCPC], exceto se “I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste 

artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao 

juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese 

em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do 

corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for uma 

daquelas previstas no art. 454” [§4º do art. 455, NCPC]. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. , 8 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003558-77.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL OLIVEIRA DO CARMO ARAUJO (REQUERENTE)

IZABEL GOMES DE OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003558-77.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: IZABEL GOMES DE OLIVEIRA DO CARMO, MARIA IZABEL 

OLIVEIRA DO CARMO ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA 1. Designo audiência para o próximo dia 

25/03/2020, às 17:00 horas. 2. Devendo a testemunha comparecer 

independente de intimação, vez 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” [art. 455, 

NCPC], exceto se “I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste 

artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao 

juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese 

em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do 

corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for uma 

daquelas previstas no art. 454” [§4º do art. 455, NCPC]. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. , 8 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003812-50.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DIAS DE OLIVEIRA (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)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 5 de 

fevereiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62633 Nr: 2973-23.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleidson José Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldorado Comércio de Motos Ltda, Shineray 

Motos - Brasil China Distribuidora de Motos e Peças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio de Moraes Dourado 

Neto - OAB:23.255/PE, Braz Florentino Paes de Andrade - 

OAB:OAB/PE 32255, Geovani Luiz Munari Lothammer - 

OAB:MT/14554, Sociedade Amaral Paes de Andrade e Figueirêdo 

Advogados - OAB:OAB/PE 1.519

 Intimo a parte executada, através dos seus patronos constituídos nos 

autos, a fim de que comprove em 48 (quarenta e oito) horas o depósito 

das parcelas referente a 11/2019 e 12/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 184785 Nr: 69-49.2019.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Rodrigues de Oliveira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Conheço dos embargos de declaração, uma vez que são tempestivos.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Tratando-se de prova ser produzida pelo exequente, deve este arcar com 

os custos dos honorários advindos, sendo inclusive requerido por este em 

Ref: 14.

Desse modo de rigor a modificação do ‘decisum’ de Ref: 63 para 

determinar o recolhimento dos honorários periciais pelo exequente.

II – Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios para que determinar ao 

exequente o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais.

Intime-se o exequente para que informe se pretende valer-se da benesse 

da gratuidade judicial ou se pretende arcar com o pagamento dos 

honorários periciais, devendo, neste caso, promover o recolhimento em 

vinte dias.

Caso o exequente opte em se valer do benefício da gratuidade judicial, 

intime o Estado de Mato Grosso para que deposite o valor devido a título 

de honorários periciais.

III – Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-58.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL MAZETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000162-58.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

JUVENAL MAZETTE PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

28704547 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 05/02/2020. 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003542-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GONCALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO EVANGELISTA DE FREITAS (REU)

Hermes de Souza Ribeiro (REU)

JONATAS CONEGUNDES (REU)

Marineusa Rodrigues Ribeiro (REU)

Josias Gonçalves Ribeiro (REU)

Heraldo de Souza Ribeiro (REU)

RUI PERRUT (REU)

Hercules de Sousa Ribeiro (REU)

Guilherme de Souza Campos (REU)

Poliana de Souza campos (REU)

ELIAS FRANCISCO DE MATOS (REU)

Grimaldo Clementino Campos (REU)

JOSIAS GONÇALVES RIBEIRO (REU)

GRIMALDO CLEMENTINO CAMPOS (REU)

Gilmar Rodrigues de Oliveira (REU)

REGINA APARECIDA DE MORAIS (REU)

Milton Souza Ribeiro (REU)

MARIA DE LOURDES FALCÃO (REU)

DIRCE DE SOUSA CONEGUNDES (REU)

BIGAIR DE SOUZA PERRUT (REU)

TALITA RODRIGUES DE SOUZA RIBEIRO (REU)

MARIA JOSE DE SOUZA FREITAS (REU)
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D. D. S. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003542-60.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO 

(49) PARTE AUTORA: AUTOR(A): FABIO GONCALVES FERREIRA PARTE 

RÉ: REU: BIGAIR DE SOUZA PERRUT, DIRCE DE SOUSA CONEGUNDES, 

MARIA JOSE DE SOUZA FREITAS, TALITA RODRIGUES DE SOUZA 

RIBEIRO, D. D. S. M., RUI PERRUT, JONATAS CONEGUNDES, GERALDO 

EVANGELISTA DE FREITAS, JOSIAS GONÇALVES RIBEIRO, ELIAS 

FRANCISCO DE MATOS, GRIMALDO CLEMENTINO CAMPOS, MARIA DE 

LOURDES FALCÃO, REGINA APARECIDA DE MORAIS, GRIMALDO 

CLEMENTINO CAMPOS, GUILHERME DE SOUZA CAMPOS, POLIANA DE 

SOUZA CAMPOS, JOSIAS GONÇALVES RIBEIRO, MARINEUSA 

RODRIGUES RIBEIRO, HERCULES DE SOUSA RIBEIRO, HERALDO DE 

SOUZA RIBEIRO, HERMES DE SOUZA RIBEIRO, MILTON SOUZA RIBEIRO, 

GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA Certifico para os fins de direito que, 

conforme certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 24434403, e 

com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 05/02/2020. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001592-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO MANFRIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001592-16.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: NILSO 

MANFRIN PARTE RÉ: EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Tendo em vista o 

teor da manifestação da parte executada (IDs 28862051 e seguintes), 

intimo a parte exequente para requerer o que entender cabível, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 05/02/2020. 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: 1000802-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL SILVA MACEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000802-32.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: NOEL SILVA MACEDO PARTE RÉ: ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono para intimação das partes, para, no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, manifestem-se acerca da proposta de honorários dos peritos de ID 

28375808, nos termos do art. 465, § 3º, do NCPC. Pontes e Lacerda, 

05/02/2020. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000802-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL SILVA MACEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000802-32.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: NOEL SILVA MACEDO PARTE RÉ: ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono para intimação das partes, para, no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, manifestem-se acerca da proposta de honorários dos peritos de ID 

28375808, nos termos do art. 465, § 3º, do NCPC. Pontes e Lacerda, 

05/02/2020. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002504-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARBOSA COSTA (EXEQUENTE)

JOAQUIM FELISBERTO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002504-13.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ELIANE BARBOSA COSTA, JOAQUIM FELISBERTO FILHO PARTE RÉ: 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Certifico que a impugnação ao 

cumprimento de sentença (IDs 28601155 e seguintes) foi apresentada 

tempestivamente. Assim, intimo a parte exequente para requerer o que 

entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 05/02/2020. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002364-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE KAISER WOLFART OAB - SC30905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ELISIO BALLERINI JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDER MARTINS BERNARDES OAB - MT15604-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 
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PROCESSO:1002364-76.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

BRUNA CRISTINA DO AMARAL PARTE RÉ: EXECUTADO: SILVIO ELISIO 

BALLERINI JUNIOR Certifico que decorreu o prazo concedido às partes 

sem que houvesse manifestação. Assim, intimo a parte exequente para 

requerer o que entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

05/02/2020. 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003832-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA ALVES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DA SILVA CRUZ (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003832-41.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: INVENTÁRIO 

(39) PARTE AUTORA: REQUERENTE: KAMYLLA ALVES CRUZ PARTE RÉ: 

DE CUJUS: BENEDITO DA SILVA CRUZ Certifico que decorreu o prazo 

concedido à parte autora sem que houvesse manifestação. Assim, 

encaminho os autos à expedição, para que se proceda à sua intimação 

pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos. Pontes e Lacerda, 05/02/2020. 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: 1001584-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE DA COSTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001584-05.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LUZIENE 

DA COSTA RODRIGUES PARTE RÉ: REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Certifico 

para os fins de direito que, tendo em vista a apresentação de Embargos 

de Declaração de ID 28520385, e com amparo ao provimento 56/2007 - 

CGJ, abrimos vista a parte autora para manifestação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 05/02/2020. 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001703-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA ANGELO DE MORAES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA SILVA MORAES (REQUERIDO)

BERNARDINO ANGELO DE MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(DEZ) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1001703-63.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Direitos 

da Personalidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: NATALINA 

ANGELO DE MORAES ALVES Endereço: Rua Jose Medeiros de Araujo, 

s/n, distrito de Adrianópolis/MT, VALE DE SÃO DOMINGOS - MT - CEP: 

78253-000 POLO PASSIVO: Nome: BERNARDINO ANGELO DE MORAES 

Endereço: Rua Jose Medeiros de Araujo, s/n, Distrito de Adrianópolis, 

VALE DE SÃO DOMINGOS - MT - CEP: 78253-000 Nome: ANGELA SILVA 

MORAES Endereço: sítio Porto Bananal, s/n, Gleba Boqueirão, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMANDO: 

TERCEIROS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS. 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: Processo: 

1001703-63.2019.8.11.0013 . REQUERENTE: NATALINA ANGELO DE 

MORAES ALVES. REQUERIDO: BERNARDINO ANGELO DE MORAES. 

REQUERIDO: ANGELA SILVA MORAES. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

ALTERAÇÃO DE CURATELA ajuizada por NATALINA ANGELO DE 

MORAES ALVES, devidamente qualificada nos autos, em face do 

curatelado BERNARDINO ANGELO DE MORAES representado por 

ANGELA SILVA MORAES, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

suma, alega que o curatelado mostrou-se insatisfeito com o tratamento 

recebido pela atual curadora e, desde o dia em que foi visitar a 

requerente, manifestou-se o desejo de não retornar à residência de sua 

curadora. Diante da narrativa do curatelado, a requerente ajuizou a 

presente demanda, pleiteando pela a alteração da curatela, para que ela 

se torne curadora de Bernardino Angelo de Moraes.Com a inicial vieram 

documentos. A requerida apresentou contestação refutando as alegações 

de maus tratos sofridos pelo curatelado. De outro lado, concordou com a 

alteração da curatela (ID n.º 23996102). Ao final, instado a se manifestar, 

o Ministério Público requereu a procedência dos pedidos (ID nº. 

25593677). É a suma do necessário. Fundamento e decido. Apregoa o art. 

371 do NCPC que o juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente de quem seja o sujeito que a tiver promovido, e 

indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. No 

caso concreto, havendo concordância da requerida quanto à alteração do 

pedido de curatela e, no mesmo sentido manifestando-se o Ministério 

Público, o pedido inaugural deve ser acolhido. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de: I) NOMEAR como 

curadora definitiva de BERNARDINO ANGELO DE MORAES, a Sra. 

NATALINA ANGELO DE MORAES ALVES, devidamente qualificada nos 

autos; II) DETERMINAR a expedição de termo de curatela definitiva a 

NATALINA ANGELO DE MORAES ALVES, que deverá firmar o competente 

compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC. PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão 

oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma 

do art. 755, § 3º, do NCPC. DEIXO de impor às partes condenação em 

custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da demanda. 

Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais 

ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código Civil, 

OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município 

de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, determinando que se 

proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento do interditado (ID nº. 20428703). Em seguida, 

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. NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público. 

INTIME-SE via DJE. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 7 de 

novembro de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira. 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, GEAN CARLOS 

BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda, 19 de novembro de 2019. 

GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 
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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: 1003461-77.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES RAMOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(dez) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1003461-77.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Relações de Parentesco]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

JOSE PEREIRA SANTOS Endereço: AVENIDA CARLOS DAVI TAFAREL, 

S/N, SANTA CRUZ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: POLO PASSIVO: 

Nome: MARIA DE LOURDES RAMOS Endereço: AV CARLOS DAVI 

TAFAREL, S/N, SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, PONTES E LACERDA - MT - 

CEP: INTIMANDO: TERCEIROS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS 

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: "(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na 

inicial, para o fim de: I) DECLARAR a interdição definitiva de MARIA DE 

LOURDES RAMOS, devidamente qualificada nos autos, em razão da sua 

incapacidade absoluta para o exercício dos ato da vida civil. II) NOMEAR 

como curadora MARIA JOSE PEREIRA SANTOS, também devidamente 

qualificado(a), que deverá firmar o competente compromisso perante este 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias. III) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. 

(...)" E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda (MT), 5 de fevereiro 

de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000259-58.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REINA MARILENY VIEIRA LOPEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBNEY CANO DE BRITO OAB - MT18161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA FABIOLA DE BRITO PEREZ (REQUERIDO)

DANIELA KATARINA DE BRITO PEREZ (REQUERIDO)

WILSON DE BRITO VILAS BOAS (DE CUJUS)

c. THIANI JORGELY DE BRITO PEREZ (REQUERIDO)

PAULA ANYELA DE BRITO PEREZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000259-58.2020.8.11.0013 

REQUERENTE: REINA MARILENY VIEIRA LOPEZ. DE CUJUS: WILSON DE 

BRITO VILAS BOAS. Vistos. Nos termos do art. 10, “caput”, do NCPC, 

INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu advogado, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, se manifeste 

sobre a duplicidade de inventários, uma vez que tramita neste juízo o 

inventário de n.º 1001734-83.2019.8.11.0013, que possui como autor da 

herança o mesmo “de cujus”. Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica 

no sentido de caracterizar a presente situação como litispendência, por se 

tratar de duplicidade de inventários dos bens deixados pela mesma 

pessoa: APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 

LITISPENDÊNCIA. MANUTENÇÃO. A DUPLICIDADE DE INVENTÁRIOS DOS 

BENS DEIXADOS PELA MESMA PESSOA CONFIGURA LITISPENDÊNCIA, 

FATO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO. ESCORREITA A 

DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU AO EXTINGUIR A SEGUNDA 

AÇÃO DISTRIBUÍDA . DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM FULCRO NO 

ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - APL: 00002121320138190082 RIO 

DE JANEIRO PINHEIRAL VARA UNICA, Relator: LUIZ FELIPE MIRANDA DE 

MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 17/02/2016, NONA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2016, negritei). Com o decurso do prazo 

encimado, REMETAM-SE os autos à conclusão para deliberações. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 5 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36786 Nr: 4215-90.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simião Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIMIÃO GONÇALVES, Cpf: 

14236079100, Rg: 424.203, Filiação: Clementina Jara Gonçalves e Miguel 

Gonçalves, data de nascimento: 05/01/1957, natural de Bonito-MS, 

casado(a), pecuarista, Telefone 65 9 9981-9522. 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$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta 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, 10 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9016 Nr: 115-44.1996.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Cayres Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espolio de Clineu Bittencourt Dias, Dalva do 

Rosário Garcia Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

528,97, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 153/156. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar 

“custas e taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número 

único do processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os 

campos com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis 

(Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar 

guia”. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo 

geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159309 Nr: 77-60.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 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): RICARDO EUGÊNIO MARTINS, natural de 

Pontes e Lacerda-MT, 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$ 570,57 (Quinhentos e setenta reais e cinquenta 

e sete 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, 10 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61200 Nr: 1540-81.2011.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Ferreira da Silva, Cirlei Dias da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO MINEIRO LTDA, Idaíla Amaral Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denis Amaral Souto - 

OAB:140623-MG

 Vistos.

O petitório de fls. 446/451 informa a ocorrência de erro material na 

sentença de fls. 242/244, concernente ao tamanho da área usucapida. 

Após análise, verifica-se que a manifestação apresentada pelos autores 

merece prosperar.

Por tal razão, conforme preceitua o art. 494, I, do NCPC, RETIFICO a 

sentença constante às fls. 242/244, a fim de restringir a área adquirida 

pela usucapião a, apenas, 1.904,62 m² (mil, novecentos e quatro metros 

quadrados e sessenta e dois centímetros quadrados) do imóvel descrito 

na matrícula n.º 580.

Por consequência, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca para que cancele o registro da usucapião na área de 

1.2390 ha (um hectare, vinte e três ares e noventa centiares), o que 

equivale a 12.390,00 m² (doze mil, trezentos e noventa metros quadrados) 

da matrícula de nº 580 (atualmente matrícula de nº 32.387), devendo 

proceder com a abertura de nova matrícula com o devido 

desmembramento da área usucapida de 1.904,62 m² (mil, novecentos e 

quatro metros quadrados e sessenta e dois centímetros quadrados), que 

corresponde a 0,190462 ha.

No mais, MANTENHA-SE a sentença inalterada.

Cumprindo os comandos acima, INTIMEM-SE as partes.

Em seguida, 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.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147243 Nr: 6678-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DELFINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovanna Margonato Gaudenci 

Martins Marchioreto Matsuda - OAB:23.961, Jane Stelle Beca 

Santos - OAB:23432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 

11669325/000188. 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, 27 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86327 Nr: 3961-73.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir de Lana, Edio Kleber Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3961-73.2013.811.0013

Código nº 86327
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Vistos.

I – a) DEFIRO em parte o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 

136/136vº, no montante de R$ 81.712,59 (oitenta e um mil, setecentos e 

doze reais e cinquenta e nove centavos), conforme cálculo de atualização 

acostado à fl. 113/115; tão somente em relação ao executado Edio Kleber 

Silva (CPF: 037.484.961-76); 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, 28 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57583 Nr: 3148-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Maria de Souza Serviços - ME, José Maria de 

Souza, Alice Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3148-51.2010.811.0013

Código nº. 57583

Vistos.

Trata-se pedido de ARRESTO EXECUTIVO formulado pelo exequente, com 

fundamento no art. 830, “caput”, do NCPC.

Ademais disso, verifico que embora o oficial de justiça tenha tentado 

localizar os executados, estes não foram encontrados (fl. 147).

Diante de tal panorama fático, entendo ser perfeitamente possível a 

realização do arresto executivo na modalidade pleiteada, condicionado a 

observância superveniente da prática dos atos necessários previstos no 

art. 830, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, “in verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO FRUSTRADA POR IMPOSSIBILIDADE DE 

LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES - ARRESTO DE BENS VIA BACENJUD – 

POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O sistema Bacenjud pode ser 

utilizado para efetivar não apenas a penhora on line, como também o 

arresto on line. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode utilizar-se do 

Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 653 do Código 

de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não encontrado. Em 

outras palavras, é admissível a medida Agravo de Instrumento 

20140020135745AGI cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos 

próprios autos da execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela 

Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime 

de que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil, em que ficou 

restabelecida a decisão do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, 

determinara, com base no poder geral de cautela, o "arresto prévio" 

(mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos valores 

existentes em contas bancárias da empresa executada e dos 

co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010). 5. Recurso especial 

parcialmente provido."(STJ – 2ª Turma - REsp 1240270/RS - Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques - DJe 15/04/2011) (AI 10651/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015).”

Isto posto, DEFIRO o pedido de arresto online requerido pelo exequente 

para determinar o acesso ao sistema informatizado BacenJud 2.0 e 

Renajud, de modo a verificar os ativos financeiros eventualmente 

existentes em nome da parte executada (CNPJ: 06.982.278/0001-98 e 

CPFs: 411.749.411-20 e 207.421.691-20), até o montante de R$ 

159.098,22 (cento e cinquenta e nove mil, noventa e oito reais e vinte e 

dois centavos), conforme cálculo de atualização acostado às fls. 

160vº/161vº.

Após, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender pertinente 

ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Pontes e Lacerda/MT, 29 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001398-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CARDOSO BROCHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA SILVA (REQUERIDO)

SIDNEI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001398-16.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Vanderlei Cardoso Brochado Réu (é, s): Sidnei dos Santos Réu (é, s): 

Tereza Silva Vistos. I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado 

no Id: 28020561, no montante de R$ 53.260,83 (cinquenta e três mil, 

duzentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), conforme cálculo de 

atualização acostado no Id: 28020561; sobre os CPFs de nº 

362.025.681-00 e 709.184.651-68; 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 
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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, 5 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003787-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO GARBIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003787-37.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

HILARIO GARBIM REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

HILARIO GARBIM ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA FINS DE 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E INCLUSÃO DOS PERÍODOS 

NO CNIS – CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – PARA 

FINS PREVIDENCIÁRIOS c/c APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Alega o requerente que exerceu atividade laborativa 

(cargo eletivo político), na função de vereador no Município de Pontes e 

Lacerda, Estado de Pontes e Lacerda, no período de 1º de janeiro de 2001 

a 31 de dezembro de 2004, com o devido recolhimento da contribuição 

previdenciária. Informa que ao requerer a aposentadoria por tempo de 

serviço junto à autarquia requerida, teve seu pedido indeferido ante o não 

reconhecimento do período de contribuição compreendido entre 1º de 

janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004. Requereu ao final, o 

reconhecimento, averbação e inclusão em seu CNIS dos seguintes 

períodos laborados compreendido entre 1º de janeiro de 2001 a 31 de 

dezembro de 2004 e a concessão de sua aposentadoria por tempo de 

contribuição. Instruiu o feito com documentos (Id. 26371004 a Id. 

26371254). Recebida a inicial, fora determinada a citação do instituto 

requerido (Id. 26394315). Devidamente citado, o INSS apresentou 

contestação sob a Id. 27613994, argumentando, em suma, que os 

documentos apresentados pelo autor não possuem o condão de 

comprovar o período laborado. Pugnou ao fim, pela improcedência da 

ação. Anexou CNIS do autor (Id n.º 27613995). Impugnação à contestação 

apresentada sob a Id. 28187151, rebatendo as alegações meritórias 

contidas na peça de defesa. Vieram-me conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Analisando os autos, pela natureza do direito em 

litígio, verifico ser improvável a obtenção de conciliação, além de que as 

partes não se manifestaram neste sentido. Deste modo, passo então, 

autorizado pelo art. 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a 

produção de provas. Em assim sendo, a contestação de Id. 27613994 não 

suscitou qualquer questão preliminar a ser analisada nesta oportunidade, 

motivo pelo qual DECLARO saneado o processo, remetendo-o à fase 

instrutória. FIXO como ponto controvertido da lide: o exercício das funções 

de cargo eletivo durante o período de 1º de janeiro de 2001 a 31 de 

dezembro de 2004, e o recolhimento previdenciário correspondente. No 

que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, em 

um primeiro momento, que a prova oral se consolida como mecanismo 

decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO 

a produção da referida prova. DESIGNO o dia 31 de março de 2020, às 

16h00min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que serão colhidas as declarações das testemunhas 

oportunamente arroladas, bem como o depoimento pessoal da autora, em 

observância ao disposto no art. 385 do NCPC. Ademais, na forma do art. 

357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 

15 (quinze) dias para apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo 

depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. 

INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato 

aprazado. Pontes e Lacerda, 5 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001101-09.2018.8.11.0013

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:

HELOISA ALVES FERNANDES (EXECUTADO)

MAX TINTAS E ACESSORIOS LTDA-ME - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001101-09.2018.8.11.0013 Exequente 

(s): Banco do Brasil S/A Executado (a, s): Max Tintas e Acessórios 

LTDA-ME Executado (a, s): Heloísa Alves Fernandes Vistos. I – a) DEFIRO 

o pedido de penhora “on-line” postulado no Id: 24217345, no montante de 

R$ 174.674,16 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro 

reais e dezesseis centavos), conforme cálculo de atualização acostado 

no Id: 26077447; sobre o CNPJ de nº 05.425.613/0001-94 e CPF de nº 

077.414.626-52; 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. 
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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, 5 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 196492 Nr: 6384-93.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Souza Silva, Mateus Félix de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Felipe Carlos Almeida - OAB:19847

 DISPOSITIVO Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para o 

fim de CONDENAR OS ACUSADOS REGINALDO SOUZA DA SILVA, epiteto 

“Bugiu”, brasileiro, nascido em 14 de março de 1998, nascido em Pontes e 

Lacerda/MT, filho de João Batista da Silva e Rita de Cassia Souza, RG nº 

2749782-8 SSP/MT e CPF nº 062.217.731-13 e MATEUS FÉLIX DE 

OLIVEIRA; epiteto “Mateuzinho” e “Di Menor”, brasileiro nascido em 26 de 

abril de 2000, nascido em Comodoro/MT, filho de Aquilino Soares de 

Oliveira e Cristiane Félix, RG nº 267493-0 SSP/MT e CPF nº 

057.078.791-03, como incursos nas sanções previstas no art. 157, §2º, 

inciso II, do Código Penal. Transitada em julgado a presente sentença 

condenatória, determino: a) comunique-se ao TRE/MT, para os fins do art. 

15, III da CR/88; b) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal; c) expeça-se guia de recolhimento definitiva; d) por fim, 

arquivem-se com as baixas e cautelas de estilo. No ato da intimação da 

presente sentença, deverá ser indagado ao acusado se deseja recorrer, 

o que será feito mediante termo, a teor do art. 1.421 e seu parágrafo único 

da CNGCGJ/MT. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda/MT, 31 de janeiro de 2020. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza 

de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141370 Nr: 4187-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WARLEY SILVA SANTOS, Rg: 

10687033, Filiação: Maria Helena dos Santos e Paulo, brasileiro(a), 

solteiro(a), prestador de serviços, Telefone 65 99971 2600. 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$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro 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, 24 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184216 Nr: 11085-34.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO OLIVEIRA LEANDRO, Filiação: 

Tereza de Oliveira e Orcelio Jose Leandro, brasileiro(a), casado(a), 

pedreiro, Telefone 659 9690 0298. 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$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro 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, 24 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-27.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000274-27.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CRISTINO 

OLIVEIRA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ANTONIO GASPAR DA SILVA POLO PASSIVO: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 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: 17/03/2020 Hora: 13:40 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . CUIABÁ, 4 de fevereiro 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: 1000275-12.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000275-12.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CRISTINO 

OLIVEIRA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ANTONIO GASPAR DA SILVA POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 17/03/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 4 de fevereiro 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: 1000278-64.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DE JESUS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000278-64.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ADRIELI DE 

JESUS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e 

Lacerda Data: 18/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 

2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-41.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000286-41.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:MARCIA 

CRISTINA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR 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: 

Migração - Pontes e Lacerda Data: 18/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000287-26.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILANIA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000287-26.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:MARIA 

LUCILANIA NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 

REZENDE POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e Lacerda Data: 

18/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000288-11.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SIMONE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000288-11.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ELIZANGELA 

SIMONE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA 

BARBIERI CARNEIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - 

Pontes e Lacerda Data: 18/03/2020 Hora: 12:30 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 5 

de fevereiro 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: 1000291-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES MATIAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA OAB - MT19847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 29.10.2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-03.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA AMELIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000295-03.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ROSA AMELIA 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS SALOME DE 

SOUZA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e Lacerda Data: 18/03/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES 

E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002084-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - 514.437.081-00 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002084-71.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: DIRCE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE VALE DE SAO 

DOMINGOS PROCURADOR: THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO 

ALVARES Vistos, etc. Considerando a inércia do ente federativo no 

cumprimento da ordem judicial, e por se tratar de demanda envolvendo o 

direito à saúde, defiro o pedido de bloqueio de verbas públicas para 

custeio do tratamento requerido, conforme menor orçamento apresentado 
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nos autos. Nesse sentido é o Enunciado 74 das Jornadas de Direito à 

Saúde do CNJ: “Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz 

efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente 

demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio”. Foi 

bloqueada a integralidade da quantia pretendida. Determino a intimação do 

ente federativo para se manifestar no prazo de três dias e, transcorrido o 

prazo sem manifestação, expeça-se alvará eletrônico para transferência 

do numerário diretamente para a conta bancária do fornecedor ou 

prestador de serviços médicos, vedado o repasse de valores diretamente 

para o paciente. A respeito, o Enunciado 82 das Jornadas de Direito à 

Saúde do CNJ: “A entrega de valores bloqueados do orçamento público da 

saúde para custeio do tratamento na rede privada não deve ser feita 

diretamente à parte demandante, e sim ao estabelecimento que cumprir a 

obrigação em substituição à Fazenda Pública, após comprovação da sua 

realização, por meio de apresentação do respectivo documento fiscal”. 

Deverá a parte autora, no prazo de 30 dias, prestar contas nos autos, 

juntando nota fiscal, recibo ou outros comprovantes idôneos da aquisição 

do medicamento, insumo ou prestação do serviço médico, sob pena de 

responsabilização civil e criminal. Intimem-se. Vila Bela da Santíssima 

Trindade, 5 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000381-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELLE DURANTI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES COSTA LEANDRO (EXECUTADO)

ANDREIA MARTINS TRABACH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000381-42.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: TATIELLE DURANTI DE SOUZA 

EXECUTADO: HERNANDES COSTA LEANDRO, ANDREIA MARTINS 

TRABACH 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. 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” (In Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo 

Horizonte: Del Rey, 1996, página 52), 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). 

Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente a pessoas 

jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica é 

meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens que 

compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de pesquisa 

de bens para penhora. 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. 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, 5 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000354-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DOS SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000354-93.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

GILMAR DOS SANTOS RODRIGUES 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. 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” (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52), 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). Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente 

a pessoas jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa 

jurídica é meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens 

que compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de 

pesquisa de bens para penhora. 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 
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apresentar a Declaração de Bens e Direitos). Em virtude do resultado: - 

Intime-se a parte exequente para indicar bens para penhora, no prazo de 

dez dias, observado o disposto nesta decisão, sob pena de extinção na 

forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. - Intime-se a parte executada, por 

meio de seu advogado constituído ou, não havendo, pessoalmente, para 

indicar no prazo de dez dias quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, e exibir prova de sua propriedade e, se 

for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de multa de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da execução, na forma do art. 774, V e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Pontes e Lacerda/MT, 5 de fevereiro 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000837-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000837-89.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: ANTONIO MOREIRA 

GUIMARAES EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. 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” (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52), 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). Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente 

a pessoas jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa 

jurídica é meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens 

que compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de 

pesquisa de bens para penhora. Feitas as considerações supra, e após 

consulta aos sistemas informatizados: BACENJUD - Foi 

penhorada/arrestada quantia equivalente à integralidade da quantia 

pretendida pelo exequente, 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. Em 

virtude do resultado: - Intime-se a parte executada sobre a penhora 

realizada, no prazo de cinco dias (art. 854, §3º, do CPC). Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000234-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIMPIA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000234-16.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: MARCIA OLIMPIA DA CUNHA 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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. 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” (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52), 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). Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente 

a pessoas jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa 

jurídica é meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens 

que compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de 

pesquisa de bens para penhora. Feitas as considerações supra, e após 

consulta aos sistemas informatizados: BACENJUD - Foi 

penhorada/arrestada quantia equivalente à integralidade da quantia 

pretendida pelo exequente, 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. Em 

virtude do resultado: - Intime-se a parte executada sobre a penhora 

realizada, no prazo de cinco dias (art. 854, §3º, do CPC). Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010799-22.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CLARA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (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))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010799-22.2015.8.11.0013. REQUERENTE: LEIDIANE CLARA DE SOUZA 
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REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. Considerando que a 

parte autora não devolveu o dinheiro levantado a maior, procedi ao 

bloqueio BACENJUD em suas contas bancárias. Vista às partes sobre o 

bloqueio, prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, 

expeça-se alvará em favor da parte ré e arquive-se, com baixa. Pontes e 

Lacerda/MT, 5 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000875-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DA CONCEICAO BOTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000875-67.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: MARIA LUZIA DA CONCEICAO 

BOTINI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Nesta ação de cobrança movida por servidor do ESTADO DE MATO 

GROSSO foi proferida sentença na qual o ente federativo foi condenado a 

pagar as eventuais diferenças da conversa da URV, conforme apurado 

em liquidação de sentença. A liquidação por arbitramento (art. 509, I e 510, 

ambos do Código de Processo Civil), não exige necessariamente a 

realização de perícia, podendo as partes apresentar pareceres ou 

documentos elucidativos, visando alcançar o valor sem a necessidade de 

perícia. Assim se procedeu neste feito, dando-se oportunidade às partes 

para manifestação. Em razão da natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

tampouco prova pericial contábil, conforme se verá a seguir. Ressalto, 

também, que na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou 

modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4º, do CPC), porém podem 

ser analisados fatos anteriores e posteriores, que influam na definição do 

valor da execução. Inicialmente, consigno que não desconheço o antigo 

entendimento, por muito tempo vigente no Eg. TJMT (quando ainda era a 

instância recursal competente para julgamento deste tipo de ação), no 

sentido de julgar procedente o pedido inicial, para determinar a apuração 

em liquidação de sentença do índice de diferença da conversão da URV. 

Tanto que assim se procedeu neste feito. Ocorre que, com respeitosa 

vênia, tal entendimento decorria de uma análise não exauriente da matéria, 

que partia do pressuposto de que todo e qualquer servidor do Poder 

Executivo de Mato Grosso foi prejudicado no momento da conversão da 

URV, sem levar em conta a edição de atos normativos posteriores que, em 

curto espaço de tempo, corrigiram integralmente a diferença existente a 

menor. Com a alteração da competência e declínio dos feitos da Justiça 

Comum para o Juizado Especial, onde, nos moldes do artigo 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9099/95, não é permitida prolação de sentença ilíquida, os 

magistrados dos Juizados Especiais e da Turma Recursal tiveram que 

estudar mais profundamente o assunto, apreciando já na fase de 

conhecimento toda a dinâmica que o cerca, elaborando decisões mais 

exaurientes, muitas vezes suprindo a necessidade de uma perícia judicial. 

O resultado é o que se verifica nestes autos, no sentido de que a 

liquidação de sentença é zero. Nesse sentido, menciono os laudos 

periciais realizados nos autos dos cumprimentos de sentença nº 

02931-28.2016.8.11.0003 - 1ª Vara da Fazenda Pública de 

Rondonópolis/MT e nº 1002957-92.2016.8.11.0040 - 4ª Vara Cível de 

Sorriso/MT, corroborados naqueles feitos e nos seguintes julgados do Eg. 

TJMT e da Turma Recursal deste Estado, nos quais me baseei para 

elaborar esta sentença: Apelação nº 37117/2017, Recurso Inominado nº 

1 0 0 1 4 2 9 - 2 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 5 1 8 1 - 9 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1000438-61.2016.8.11.0003, Recurso Inominado nº 

1 0 0 0 4 8 5 - 1 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 0 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1013635-32.2017.8.11.0041. Vou me abster de transcrever o teor das 

normas, ofícios, laudos periciais e acórdãos que mencionarei, pois são 

públicos e facilmente acessíveis às partes interessadas mediante consulta 

aos autos digitais em que estão inseridos. Acerca do assunto discutido 

nos autos, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio 

do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, 

de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a 

repercussão geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da 

conversão de cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que: O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No 

referido julgamento o STF estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer 

servidor que tem direito às diferenças, mas: (...) apenas terão direito ao 

índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, 

os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder 

Judiciário Federal e do Ministério Público Federal, em que o pagamento 

ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo Federal, por 

exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que 

decidido por esta Corte. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No 

que tange à discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, 

isto é, os reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras 

desse mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que: O término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Com este julgamento, 

pode-se dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em 

assertivas genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista cum 

grano salis, eis que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a 

jurisprudência mais atualizada. De igual forma, julgados de um Estado, de 

um Município, de um Poder e até mesmo de uma carreira não 

necessariamente se aplicam a outros, pois para que seja reconhecido o 

direito à percepção das diferenças, é necessário preencher 

cumulativamente quatro requisitos básicos, que assim podem ser 

sintetizados: a) A carreira do servidor tinha que receber sua remuneração 

no próprio mês de trabalho (até o último dia do mês vigente) na data da 

conversão de cruzeiro real para URV; b) A diferença decorrente da 

conversão em URV não pode ter sido reposta por aumentos salariais 

posteriores; c) Não pode ter ocorrido prescrição do fundo de direito, ou 

seja, que na data da propositura da ação não tenha decorrido mais de 

cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a restruturação 

remuneratória da carreira do servidor; d) O servidor deve ter ingressado 

nos quadros do serviço público antes da vigência de eventual lei de 

restruturação remuneratória da carreira. A análise dos três primeiros 

requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, considerando um 

universo homogêneo de servidores, conforme o Poder a que esteja 

vinculado o servidor e a carreira à qual pertença. Por isso, entendo ser 

possível se valer de elementos de prova constantes não só destes, mas 

de outros processos judiciais, ainda que não tenham sido juntados aos 

autos pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, eis que 

amplamente conhecidos pelos advogados que militam no tema. Aliás, a 

ausência de documentos ou laudos contábeis juntados pela parte ré não 

configura inépcia da contestação ou sua invalidade. Já a análise do quarto 

requisito deve ser verificada de forma individualizada, com documentos 

que atestem a data efetiva do ingresso do servidor na carreira em 

questão. Acerca do primeiro requisito, deixo de apreciar nesta decisão, 
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porquanto se trata de matéria exclusiva de mérito, que já foi abrangida 

pelo manto da coisa julgada, conforme título executivo judicial, vedada 

rediscussão (art. 509, §4º, do CPC). Acerca do segundo e terceiro 

requisitos, é de conhecimento amplo, porquanto publicado em Diário Oficial 

à época, o Ofício DAD/GG/1334/94, de 02/09/1994, da lavra do Exmo. 

Governador do Estado de Mato Grosso, que encaminhou Projeto de Lei 

que buscava “atender a todos, com especial destaque aos nossos 

educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na 

conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e 

Médicos-Legistas”. Desse encaminhamento resultou a Lei Estadual 

6.528/1994, datada de 15/09/1994, que “realinha as tabelas vencimentais 

dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras 

providências”. Diversos comparativos e cálculos juntados a vários 

processos de mesmo tema, já sentenciados em outras comarcas e 

julgados pelo Eg. TJMT e pela Turma Recursal (ex: 

1013635-32.207.8.11.0041, 1001429-20.2016.8.11.0041), demonstram 

que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em 

todas as carreiras, em 15/09/1994 tiveram recomposta a diferença de 

URV e mais elevação salarial significativa, em decorrência da 

supramencionada lei. Logo em seguida, em novembro de 1994 todos os 

servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em todas as 

carreiras, tiveram novo aumento salarial de 37,75%, por decorrência da 

Lei Estadual 6.583/94. Importante salientar que consoante informação do 

IBGE, entre julho de 1994 a dezembro de 1994 o acúmulo inflacionário do 

INPC foi de apenas 17,37%, ou seja, os acréscimos salariais decorrentes 

das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/94 foram mais do que suficientes 

para repor a inflação, repor eventuais perdas decorrentes da conversão 

da URV e gerar ganho real da remuneração. Não bastasse, apenas por 

amor ao debate, verifico que posteriormente foi editada lei de 

restruturação da carreira em que está inserido o cargo ocupado pela parte 

autora, trazendo novos patamares remuneratórios, com a adoção do 

regime de subsídio e inegável acréscimo salarial, vez que os reajustes 

foram concedidos sobre os valores já reajustados pelas Leis Estaduais 

6.528/1994 e 6.583/94. Trata-se da Lei Complementar Estadual nº 50, de 

1º de outubro de 1998, que reestruturou o plano de carreiras, cargos e 

salários dos servidores da educação básica. As leis acima mencionadas, 

conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, 

constituem o termo a ser considerado para fins de análise do direito à 

diferença da URV, e juntas sepultaram de vez qualquer direito às 

diferenças pleiteadas. Por fim, não se pode olvidar que a parte autora 

ocupa o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA e somente tomou 

posse em junho/2009, ou seja, quando ingressou no serviço público as 

diferenças salariais já haviam há muito sido corrigidas. Desse modo, é 

forçoso concluir que, da vigência das Leis Estaduais 6.528/1994 e 

6.583/94 em diante, não mais há de se perquirir diferenças salariais ou 

remuneratórias, nem mesmo correção de moeda, porque o reajuste salarial 

concedido a todos os servidores públicos do Poder Executivo de Mato 

Grosso ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho 

real. Nesse sentido são as Súmulas 10 e 11 da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso: SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder executivo 

estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de 

valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. SÚMULA 11: 

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 561836/RN-STF). Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo 

dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente 

para averiguar que a liquidação de sentença é “zero”, nada sendo devido 

à parte exequente. Ante o exposto, DECLARO zero a liquidação de 

sentença e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 3 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002351-43.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE SILVA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002351-43.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: HILMAN MOURA VARGAS 

EXECUTADO: LUCIENE SILVA COSTA Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

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. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. No mesmo sentido é o 

Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A sentença homologatória de conciliação ou transação, dispensa 

a intimação das partes e de seus patronos, procedendo-se ao 

arquivamento imediato do feito”. Se se tratar de acordo parcelado, em 

caso de inadimplemento poderá a parte credora requerer o 

desarquivamento e cumprimento da sentença nos próprios autos. Ao 

arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26679 Nr: 652-80.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grooso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rancho Pantaneiro Produto Agropecuária Ltda, 

Altemar Martins Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:8.909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 26679

VISTO,

Trata-se de Execução Fiscal manejada por CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de 

RANCHO PANTANEIRO PRODUTO AGROPECUÁRIO LTDA e ALTEMAR 

MARTINS RIBEIRO VILELA, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

À fl. 73 o requerente pleiteia que seja procedida busca de veículos em 

nome do requerido, por meio do sistema RENAJUD, bem como realização 

de nova tentativa de penhora online via sistema BACENJUD.

Por oportuno, verifica-se dos autos que a última tentativa de penhora via 

sistema BACENJUD retroage ao dia 16.07.2014.

É o breve relato.

DECIDO.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer 

o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a reiteração do pedido de penhora 

online sobre dinheiro nas contas da parte executada, utilizando-se do 

sistema BACENJUD.

 De elementar conhecimento que, o novel Código de Processo Civil prevê a 

possibilidade de penhora dos numerários existentes em contas-correntes 

em seu art. 854, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor da 

dívida executada.

Deste modo, o pedido da parte credora é de todo válido, devendo, 

consequentemente, ser deferido, inclusive por retratar, in casu, o próprio 

interesse da justiça em face ao caráter público do processo.

Merece ser registrado, por fim, que a penhora eletrônica via Bacenjud 

pode ser determinada independentemente do exaurimento das diligências 

no sentido de encontrar outros bens penhoráveis do executado, conforme 

solidificado entendimento jurisprudencial.
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Com essas considerações, DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em 

nome do executado RANCHO PANTANEIRO PRODUTO AGROPECUÁRIO 

LTDA, CNPJ n° 26.536.557/0001-35 e ALTEMAR MARTINS RIBEIRO VILELA 

CPF nº 365.498.781-87, até o limite da dívida atualizada, no valor de R$ 

8.240,72 (oito mil duzentos e quarenta e setenta e dois centavos) (fl.73).

Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da constrição e busca acima deferida via sistemas Bacenjud.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

Bacenjud, que será juntado aos autos.

Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, apresentar impugnação.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Após, o cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, ____ de _____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69281 Nr: 60-89.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXIA MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: 

Certifico que não foi possível a penhora e avaliação do bem indicado, moto 

Honda BROS placa NPE 0595, ano 2013, porque não tenho notícia de sua 

localização e até o momento a parte interessada não procurou para tanto. 

Jeova Pereira Xavier oficial

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2900 Nr: 393-37.1999.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnaíde César Vieira Lima, Bento do 

Nascimento Tomicha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre a penhora e avalição acostada nos autos por 

derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18675 Nr: 733-68.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Maria de Cavalho Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código18675

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença, ajuizada por ISABEL MARIA DE 

CARVALHO CERQUEIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Face à certidão de fl. 244, e considerando que o valor devido à parte fora 

integralmente depositado na conta do causídico, INTIME-O para que 

comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, o repasse da quantia para a 

parte autora.

Acostado aos autos o documento mencionado, REMETAM-SE os autos 

para providências cabíveis, inclusive, para extinção do processo.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, ___ de _________________ de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 85303 Nr: 501-08.2019.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO MIGUEL CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BUSS SONNENBERG - 

OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, posto que o embargante é legitimamente sujeito passivo da 

execução.Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, em 

razão da não comprovação da condição de hipossuficiência do 

embargante. Condeno o Embargante ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono do Embargado, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, 

suspenso em decorrência da concessão dos benefícios 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, inclusive, baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 84067 Nr: 80-18.2019.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVACIR DURIA DE SOUZA - ME, MAURI FERNANDES 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.ALVACIR DURIA DE SOUZA - ME ajuizou EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

suficientemente qualificados nos autos.Alega o embargante ter 

protocolado perante a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso 

recurso administrativo – não julgado até a presente data - requerendo a 

exclusão das penalidades, a concessão de Refis, suspensão das ações 

já ajuizadas e a consequente extinção das execuções fiscais em curso. 

[...]Ademais, em que pese a interposição de recursos administrativos 

configurar-se como causa de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, incumbiria ao embargante a demonstração da pendência de 

apreciação administrativa do recurso manejado, bem como de sua 
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interposição nos termos da legislação estadual de regência, de modo a 

fazer jus à suspensão assegurada pelo artigo 151, do Código Tributário 

Nacional, ônus do qual não se desincumbiu. Isto posto, nos termos dos 

artigos 1º e 16, § 1º, ambos da Lei nº 6.830/1980, REJEITO os presentes 

embargos do devedor porquanto não garantida a execução e não 

demonstrado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio 

para garantia do crédito exequendo. Ante a sucumbência, condeno o 

embargante a pagar custas processuais e honorários ao patrono do polo 

adverso, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015, 

art. 98). Translade-se cópia da presente aos autos principais.Transitado 

em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33195 Nr: 1384-96.2012.811.0033

 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: JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIBAMAR CUNHA - OAB:12682-A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIBAMAR CUNHA - 

OAB:12682-A.

 Vistos.Trata-se de pedido de pagamento de custas processuais e 

despesas por meio de sub-rogação, formulado por JUCELINO CARDOUZO, 

inventariante compromissado nos autos, às fl. 421.O pleito veio 

acompanhado da declaração de fl. 424, formulada por IZABEL CALAZANS 

DUARTE, nomeada como cessionária, com a exigência de que haja 

autorização judicial para quitação das custas e que o valor depositado 

ingresse como passivo do espólio.Pois bem.[...]. Assim pretende agora o 

inventariante o ingresso da cessionária ainda não admitida mediante 

realização de outro negócio jurídico que onere o espólio, com autorização 

judicial. No entanto, tal providência não incumbe ao juízo, principalmente 

havendo nos autos impugnação às cessões já realizadas, pendente de 

decisão.O negócio jurídico que pretende realizar o inventariante sob 

autorização do juízo não encontra amparo legal, pois conforme a dicção 

do art. 109, §1º do Código de Processo Civil: “O adquirente ou cessionário 

não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem 

que o consinta a parte contrária” e a herdeira ELIANA CARDOUZO já 

manifestou sua oposição quanto ao ingresso de IZABEL CALAZANS 

DUARTE no feito.Sendo assim, INDEFIRO o pedido de fls. 421/424 e 

concedo ao inventariante o prazo de 15 (quinze) dias para promover o 

recolhimento das pertinentes custas processuais, sob pena de remoção 

do encargo, conforme já ressaltado em decisão anterior 

(361/362).Comprovado o pagamento, retornem os autos para apreciação 

da petição de fls. 431/432 e decisão acerca do pedido de habilitação nos 

autos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19170 Nr: 948-16.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, MGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, Guilherme Siena de Andrade - OAB:12276/B

 Visto.

Intime-se a parte Executada para manifestar, em 10 (dez) dias, sobre a 

petição de f. 205/210, sob vista ao Ministério Público Estadual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69988 Nr: 1105-37.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

devolução da Carta Precatória de fls. 176/177.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000672-45.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SFORNE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON CORREA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000672-45.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Nulidade de 

Negócio Jurídico Requerente(s): Raquel Sforne Requerido(s): Adenilson 

Corrêa da Silva Vistos etc. 1. Defiro a parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, considerada a documentação que instrui a petição 

inicial e a posteriormente agregada após determinação judicial. 2. 

Atentando para o disposto no artigo 334 do CPC, tem-se que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais e não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, razão pela qual REMETA-SE o processo ao conciliador 

credenciado deste juízo, com o escopo de que designe e realize audiência 

de conciliação ou de mediação. Designada a audiência de conciliação, 

INTIME-SE, via DJe, o patrono da parte autora para, juntamente, com o 

Requerente comparecerem na audiência e CITE(M)-SE o(a/s) 

Requerido(a/s) para que compareça(m) na audiência designada, 

acompanhados de seu procurador. CONSTE do mandado de 

citação/intimação, a expressa advertência de que em não havendo 

conciliação, deverá a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

contados da data da audiência de conciliação ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, oferecer 

contestação por petição. ADVIRTAM-SE as partes de que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. São José do 

Rio Claro, 5 de fevereiro de 2020. (documento assinado digitalmente) Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000327-16.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

J P Z BUSS - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000327-16.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Mandado de 

Segurança Impetrante: J. P. Z. BUSS EPP Impetrado: Excelentíssimo 

Senhor Delegado de Polícia Judiciária Civil de São José do Rio Claro/MT 

Vistos etc. 1. Diga a impetrante, em 10 (dez) dias, acerca do interesse no 

prosseguimento deste mandamus, considerada a petição de Id. 14535952, 

noticiando a restituição administrativa dos veículos apreendidos. São José 

do Rio Claro, 5 de fevereiro de 2020. (documento assinado digitalmente) 

Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000570-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BRUNO DA SILVA MOURAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Processo nº: 1000570-57.2018.8.11.0033 Tipo de 

Ação: Execução de Alimentos Vistos etc. 1. Cumpra a Secretaria a(s) 

seguinte(s) providência(s): a) INTIME-SE, a parte exequente, por meio de 

suas advogadas, para que no prazo de 10 (dez) dias, junte nos autos 

planilha detalhada e atualizada do débito exequendo; b) Apresentada a 

Planilha, INTIME-SE, a parte executada, por meio de seu advogado 

[Maycon Gleison Furlan Picinin], para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre a petição de Id. 21437772 e planilha apresentada pela 

parte credora, bem como, ante o teor da certidão negativa de Id. 

21816672, informe o seu endereço atualizado; c) CERTIFIQUEM-SE os 

decursos de prazos, com ou sem manifestação das partes; d) Após, 

voltem-me CONCLUSOS. São José do Rio Claro, 6 de setembro de 2019. 

(assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50009 Nr: 1753-90.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

ZANETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, FELIPE AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511 - MT

 Intimação do Excelentíssimo advogado da parte autora, para providenciar 

o pagamento de diligência de Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de penhora e avaliação, que deverá ser recolhido mediante guia 

a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > 

Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, juntando o 

comprovante do pagamento nos autos mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56983 Nr: 2338-74.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP4 - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

CARLOS EDUARDO TONELOTTI GRECCO, MARCEL HENRIQUE TONELOTTI 

GRECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BRIANTE, ERMELINA MARIA CELIA 

ALVES BRIANTE, ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7348, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7348, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:OAB/MT 

16.528

 Intimação dos Excelentíssimos advogados das partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, deem regular prosseguimento ao feito, tendo em vista o 

decurso do prazo solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64368 Nr: 1335-16.2016.811.0033

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA JOSE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em 15/10/2019, decorreu o prazo sem que o(a) 

requerido(a) efetuasse o pagamento do débito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000881-14.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (REQUERIDO)

ALEXANDRE PIZZOLATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Carta Precatória n. 1000881-14.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. INDEFIRO o 

pedido de republicação da intimação do despacho contido no Id. 

27665898, formulado por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A, por meio das petições de Id. 28610383 e 28802741, porque, 

analisando o feito, não foi possível constatar o erro relatado (ausência de 

publicação). Apesar de não realizada por meio eletrônico, consta dos 

autos que a instituição financeira foi intimada do despacho de Id. 

27665898, por meio de publicação no Diário Oficial de Justiça (DJe nº 

10660, disponibilizado em 21-1-2020, Id. 28181824), fato que substitui 

qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, a 

teor dos seguintes Precedentes: AgInt nos EAREsp 1.015.548/RJ, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, 

DJe de 22/08/2018 e EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019, 

verbis: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO 

PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. FORMA PREVALECENTE, EM 

RELAÇÃO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NA CONTAGEM DO PRAZO 

PROCESSUAL. 1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão 

no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos 

termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de 

Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para 

quaisquer efeitos legais. 2. (…). Agravo interno improvido.” (AgInt nos 

EAREsp 1015548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 22/08/2018) “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. O CONHECIMENTO DO RECURSO PRESSUPÕE O 

RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. 

INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE 

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. (…) 4. 

Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça 

Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, 

da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui 

qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 

(AgInt nos EAREsp 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe de 22/08/2018). Verificada, 

nesses termos, a tempestividade do agravo em recurso especial. 5. 

Embargos de declaração acolhidos, para afastar obscuridade.” (EDcl no 

AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) A propósito, o art. 205, § 

3º, do Código de Processo Civil, determina que os pronunciamentos do 

juiz, a saber, os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos proferidos serão publicados no Diário 

de Justiça Eletrônico. E mais, o artigo 272, § 1º, do Código de Processo 

Civil, prevê, ainda, que quando não realizadas por meio eletrônico, 

consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão 

oficial, devendo a intimação ser dirigida ao advogado e/ou em nome da 

sociedade a que pertença, desde que devidamente registrada na Ordem 

dos Advogados do Brasil. Nesse mesmo sentido, também é a 
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determinação contida no artigo 234, § 3º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: “Art. 234. Os advogados 

serão intimados dos atos processuais, via publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE, e os operadores institucionais (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Procuradorias), mediante carga eletrônica dos autos. 

(...) § 3º O documento referente à intimação deverá ser digitalizado e 

anexado aos autos eletrônico.” Por fim, a ausência de visualização do 

despacho de Id. 27665898, proferido em 23.12.2019, per si, não gera 

prejuízo e/ou cerceamento de defesa a parte exequente, porque o seu 

conteúdo foi ipsis litteris disponibilizado em 21.01.2020, no Diário de 

Justiça Eletrônico nº 10660, (Id. 28181824), onde constataram o nome das 

partes e seus respectivos advogados, na hipótese, FERNANDO TARDIOLI 

LUCIO DE LIMA, sendo o extrato da publicação jungido nos autos na 

mesma data (21.01.2020). 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: a) INTIME-SE o(a/s) advogado(a/s) da instituição financeira 

(RABOBANK), sobre o teor desta decisão. b) CERTIFIQUE(M)-SE o 

cumprimento das determinações contidas no despacho de Id. 27665898, 

disponibilizado no DJe de Id. 28181824, cumprindo-se as deliberações 

porventura pendentes. c) Após, CONCLUSOS. São José do Rio Claro, 5 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000509-65.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE CRISTINA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELENICE SCHMIDT BATISTA OAB - MT16790/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo n. 1000509-65.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Monitória 

Requerente: Iuni Educacional S/A Requerida: Gisele Cristina de Souza 

Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA objetivando a condenação da 

Requerida ao pagamento de R$ 57.353,59 (cinquenta e sete mil, trezentos 

e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), importância essa 

que representa saldo devedor do contrato de prestação de serviços 

educacionais. Embargos Monitórios c/c Reconvenção (Id. 24358190). A 

Requerida alega, preliminarmente, incompetência do juízo. No mérito, 

argumenta que a Requerente pleiteia quantia superior a devida, por isso, 

apresenta Reconvenção para que, após as devidas deduções, seja a 

parte autora condenada ao pagamento de R$1.678,36, mais honorários de 

sucumbência, custas processuais, multa de 10% (art. 702, § 10, CPC), e 

multa por litigância de má-fé. Impugnação aos Embargos Monitórios (Id. 

28875356), refutando a preliminar e as alegações inscritas na peça de 

defesa, condenando-se a Requerida ao pagamento descrito na exordial, 

inclusive, por litigância de má-fé. É o relato do essencial. Fundamento e 

Decido. 2. Esta unidade jurisdicional é incompetente para processar e 

julgar a demanda, devendo, por isso, o processo ser remetido ao juízo 

competente. O artigo 46, caput, do CPC/2015, estabelece que “A ação 

fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será 

proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”. Esse preceito legal 

veicula a principal regra de competência territorial: o domicílio do réu. 

Consabido que a competência relativa pode ser alterada pela vontade das 

partes, que elegerão o foro onde serão propostas as ações oriundas de 

direitos e obrigações, a teor do art. 63, caput, do CPC/2015: “Art. 63. As 

partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, 

elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.” 

Pois bem. Na espécie, da análise atenta dos autos, verifica-se que ambos 

os litigantes possuem domicílio na cidade de Cuiabá/MT, porque, em que 

pese na inicial constar endereço desta Comarca (Id. 20570590), tanto o 

contrato de prestação de serviços educacionais (Id. 20571153), quanto o 

cadastro de aluno (Id. 20571156) e a procuração ad judicia (Id. 24159002) 

fazem expressa referência a endereço na cidade de Cuiabá/MT. Nesse 

seguimento, a demanda deveria ter sido ajuizada na capital e não nesta 

unidade judiciária. Saliente-se, outrossim, que o contrato de prestação de 

serviços educacionais em que se baseou a ação (Id. 20571153), é claro 

ao afirmar que as questões oriundas do ajuste seriam resolvidas no “(…) 

foro da sede do Estabelecimento de Ensino” (Id. 20571153 – Pág. 5), a 

revelar que o foro de eleição livremente escolhido pelas partes foi o da 

capital, porque a sede da Requerente está situada em Cuiabá/MT (Id. 

20571146 – Pág. 1). Destaque-se, por oportuno, que a iterativa 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha a compreensão de que 

em se tratando, como no caso, de ação monitória, o foro do domicílio do 

devedor é o competente para julgar a demanda. Nesse sentido, confira-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA 

PRESCRITA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento 

consolidado nesta Corte Superior é no sentido de ser o foro do domicilio 

do devedor o competente para julgar a ação monitória, em detrimento do 

foro estabelecido pelo título sem eficácia executiva. 2. Agravo regimental 

não provido com aplicação de multa.” (AgRg no AREsp 253.428/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, 

DJe 03/06/2013) (sem grifos e negritos no original). “AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. 

MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. 1. O foro 

competente para a propositura da ação monitória é o local de domicílio do 

devedor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 

1336294/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 

03/11/2010) (sem grifos e negritos no original). 3. Ante o exposto, 

ACOLHO a preliminar de incompetência invocada nos Embargos 

Monitórios, para o fim de reconhecer a incompetência da Segunda Vara 

Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT para processar e 

julgar a presente ação, determinando, após a preclusão deste decisum, a 

remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT 

(artigo 64, § 3º, CPC/2015). Preclusa a via recursal, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, grafando na 

missiva as nossas homenagens, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição. Intimem-se e cumpra-se. São José do Rio Claro, 5 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000111-21.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA INES DRESCH (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ/MT 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo n. 1000111-21.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Mandado de 

Segurança Impetrante: Tania Ines Dresh Impetrado: Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal de Nova Maringá/MT Vistos etc. 1. Trata-se de Mandado 

de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por TANIA INES DRESH 

contra ato acoimado de ilegal e arbitrário praticado pelo PREFEITO 

MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ/MT, consistente na edição da Portaria nº 

018, de 15 de janeiro de 2019, que concedeu o prazo de 30 (trinta) dias 

para que os servidores públicos efetivos municipais, que estejam 

aposentados (voluntária ou compulsoriamente) pelo Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), realizem o pedido voluntário de desligamento 

do cargo público ocupado. A Impetrante, na parte que importa, assim 

sumariou a questão fática: “A autora é servidora pública estatutária, 

desde 01/02/2007, ocupando o cargo de Professora, conforme faz prova 

a certidão de tempo de Serviço que vai em anexo. Salientamos que a 

servidora é estatutária, contudo o regime previdenciário é o Geral, 

conforme faz prova os documentos que vão em anexo. No dia 02/10/2017, 

o INSS, concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição à 

requerente, conforme faz prova a carta de Concessão da Previdência 

social, que também vai e anexo. Tendo em vista que o Regime de 

Previdência é o Geral (INSS), a servidora continuou na atividade, 

trabalhando, para completar sua renda, conforme faz milhares de 

brasileiros. Contudo, no dia 15/01 do corrente ano, o Prefeito Municipal de 
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Nova Maringá, publicou uma Portaria de nº. 018, fixando o prazo de 30 

dias para que todos os servidores aposentados, que continuam na 

atividade, realizassem pedido de desligamento voluntário do cargo público 

ocupado. Além disso, determinou que o servidor que não realizar o pedido 

no prazo de 30 dias, seria unilateralmente transferido para a inatividade 

pela administração pública. Ainda, Fixa penalidade de ressarcimento ao 

erário publico, caso o servidor não cumpra a Portaria 18/2019.” (Id. 

18024793 – Pág. 03) Aduz que o ato praticado pelo impetrado é ilegal e 

arbitrário, em suma, porque “(…) a aposentadoria concedida ao servidor 

público dentro do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) não implica a 

extinção automática do seu vínculo estatutário com a Administração 

Pública, já que as relações funcional e previdenciária não se confundem. 

Logo, não existe obstáculo legal para a sua permanência no cargo, se 

assim o desejar.” (Id. 18024793 – Pág. 10). Assevera, mais, a inexistência 

de embasamento legal ou jurídico para o desligamento, máxime se se 

considerar que não foi precedido da mínima oportunidade de contraditório 

e ampla defesa, sem contar que, acaso implementado, significará evidente 

decesso remuneratório. Argumenta que a proibição constitucional de 

percepção simultânea de proventos de aposentadoria, a que faz 

referência o art. 37, § 10, da Constituição Federal de 1.988, refere-se aos 

proventos de aposentadoria recebidos do regime próprio dos servidores 

civis ou do regime próprio dos servidores militares, não alcançando a sua 

situação jurídica, que diz respeito a proventos recebidos do regime geral 

da previdência (RGPS). Requereu, liminarmente, a imediata suspensão da 

eficácia da Portaria 018/2019 do Município de Nova Maringá/MT, bem como 

a sua permanência no cargo público que ocupa, sendo que, no mérito, a 

confirmação do provimento liminar, com a consequente declaração de 

ilegalidade do ato administrativo em questão. Decisão (Id. 18091252) 

concedeu a ordem provisória de segurança liminarmente, para determinar 

ao Impetrado que suspenda a eficácia da Portaria nº 018, de 15 de janeiro 

de 2019, exclusivamente com relação a Impetrante, mantendo-a no cargo 

público que ocupa. Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 

18560990). Asseverou, inicialmente, que o ato combatido está calcado na 

Resolução de Consulta nº 015/2018, editada pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso, segundo a qual “(…) pouco importa o regime em 

que se deu a aposentadoria, sendo que tanto em um (RPPS) quanto em 

outro (RGPS) a extinção do vínculo com a administração é consequência 

natural.” (Id. 18560990 – Pág. 3). Diz, mais, que a Lei Municipal nº 293, de 

1 de julho de 2003, que instituiu o estatuto dos servidores públicos 

municipais, estabelece em seu art. 34, V, que a vacância do cargo público 

decorrerá de aposentadoria, sendo desnecessária a abertura de 

processo administrativo para formalizar tal situação. Pediu, ao final, a 

denegação da segurança. Despacho (Id. 18598967) admitiu o ingresso do 

Município de Nova Maringá/MT no feito. Parecer do Ministério Público 

Estadual (Id. 19998103) pela concessão da ordem de segurança em 

definitivo. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 3. Ao conceder o 

provimento liminar (Id. 18091252), fiz ver, na parte que importa, os 

seguintes fundamentos: “A concessão liminar da ordem mandamental 

pressupõe, cumulativamente, (i) fundamento relevante da impetração, e (ii) 

ineficácia da medida acaso concedida apenas ao final (Lei nº 

12.016/2009, artigo 7º, inciso II), bem como (iii) a não ocorrência da 

vedação legal inscrita no § 2º do artigo 7º daquele diploma legal [medida 

liminar que tenha por objeto (a) a compensação de créditos tributários, (b) 

a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, (c) a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e (d) a concessão 

de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza]. Pois bem. O ato administrativo questionado – Portaria nº 018, de 

15 de janeiro de 2019 – foi expedida pelo Impetrado com arrimo no art. 37, 

§ 10, da Constituição Federal de 1.988, e artigo 34, V, da Lei Municipal nº 

293/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova 

Maringá/MT), e, na parte que importa, assim dispôs: ‘Art. 1º Fica concedido 

o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta portaria, para 

que todos os servidores públicos efetivos do Município de Nova Maringá – 

MT que estejam aposentados, voluntária ou compulsoriamente, pelo 

Regime Geral de Previdência Social – RGPS, realizem o pedido voluntário 

de desligamento do cargo público ocupado. Art. 2º O servidor enquadrado 

na condição descrita pelo artigo anterior será transferido para a 

inatividade, declarando-se a vacância do respectivo cargo público. Art. 3º 

O servidor que não requerer o seu desligamento do cargo público até a 

data fixada pelo artigo 1º desta portaria e continuar a receber seus 

vencimentos será unilateralmente transferido à inatividade pela 

administração, sendo obrigado a realizar o ressarcimento ao erário 

público. Parágrafo único: Fica assegurando (sic), em ambos os casos, o 

direito ao contraditório e à ampla defesa. Art. 4º. Uma vez verificada a 

ocorrência da situação descrita pelo artigo anterior, compete ao Secretário 

Geral de Governo realizar a notificação individual e por escrito ao servidor 

público, o qual terá o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para se 

manifestar. § 1º Em se mantendo inerte o servidor público, será 

imediatamente comunicado ao Departamento de Recursos Humanos e ao 

de Tributação para que procedam ao lançamento do valor a ser ressarcido 

pelo servidor, que terá o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento. § 

2º A manifestação do servidor público deverá ser protocolada por escrito 

junto ao Departamento de Recursos Humanos, que a remeterá, de plano, 

ao Secretário notificante para deliberação. § 3º É vedado ao Secretário 

notificante tomar decisão que contrarie o disposto pela Resolução de 

Consulta nº 015/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.’ 

(ID 18024817 – Pág. 1/2) A leitura desse ato administrativo revela que os 

servidores públicos efetivos do Município de Nova Maringá/MT, que 

estejam aposentados (voluntária ou compulsoriamente) pelo Regime Geral 

de Previdência Social (RGPS), devem, em 30 (trinta) dias, realizar pedido 

voluntário de desligamento do cargo público ocupado, sob pena de serem 

transferidos para a inatividade e serem obrigados a ressarcir o erário 

municipal acaso continue a receber seus vencimentos, hipótese em que 

será notificado pessoalmente para, em 5 (cinco) dias, se manifestar por 

escrito, cabendo ao Secretário Geral de Governo decidir de acordo com a 

Resolução de Consulta nº 015/2018 do Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso. Na ótica da Impetrante – servidora pública efetiva 

aposentada pelo RGPS e que ainda continua na ativa, presumo, no mesmo 

cargo, já que não esclarecida tal questão na exordial – esse ato 

administrativo é ilegal, devendo, por isso, sua eficácia ser liminarmente 

suspensa, em resumo, (i) porque ‘(…) a aposentadoria concedida ao 

servidor público dentro do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) não 

implica a extinção automática do seu vínculo estatutário com a 

Administração Pública, já que as relações funcional e previdenciária não 

se confundem. Logo, não existe obstáculo legal para a sua permanência 

no cargo, se assim o desejar.’ (Id. 18024793 – Pág. 10), (ii) porque inexiste 

embasamento legal ou jurídico para o desligamento, máxime se se 

considerar que não foi precedido da mínima oportunidade de contraditório 

e ampla defesa, sem contar que, acaso implementado, significará evidente 

decesso remuneratório, e, finalmente, (iii) porque a proibição constitucional 

de percepção simultânea de proventos de aposentadoria, a que faz 

referência o art. 37, § 10, da Constituição Federal de 1.988, refere-se aos 

proventos de aposentadoria recebidos do regime próprio dos servidores 

civis ou do regime próprio dos servidores militares, não alcançando a sua 

situação jurídica, que diz respeito a proventos recebidos do regime geral 

da previdência (RGPS). Em um juízo de sumária cognição, típico desta 

quadra processual, enxergo a presença (cumulada) dos requisitos legais 

inscritos no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009. De entrada, mister 

consignar que o argumento vertido na inicial acerca da não observância 

do contraditório e da ampla defesa não guarda pertinência, porque a 

integral leitura do ato acoimado de ilegal revela que o servidor público 

municipal aposentado pelo INSS será notificado pessoalmente para 

apresentar defesa quanto aos termos da inquinada portaria editada pelo 

Impetrado, a demonstrar a observância do direito fundamental à ampla 

defesa e contraditório, corolários do devido processo legal. De toda forma, 

a concessão liminar da ordem mandamental guarda suporte em outros 

argumentos. A despeito do ato administrativo combatido neste feito fazer 

referência ao art. 37, § 10, da Constituição Federal de 1.988, e à regra do 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Maringá/MT (Lei 

Municipal nº 293/2003) segundo a qual a vacância do cargo público 

decorrerá de aposentadoria, penso que a aposentadoria (voluntária ou 

compulsória) do servidor público efetivo pelo RGPS não acarreta, 

automaticamente, a vacância do cargo por ele ocupado. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento das ADI’s 1.721/DF, Rel. Min. Carlos Brito, e 

1.770/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, vaticinou o entendimento vinculante 

de que a mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não 

tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de 

emprego, a revelar que é permitido ao empregado público requerer a 

aposentadoria voluntária no regime geral de previdência social (RGPS) e 

continuar trabalhando, auferindo, consequentemente, sua remuneração, já 

que, nesses casos, não há acumulação vedada pela Constituição Federal 

de 1.988. Confiram-se: ‘EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE 

EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. 
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ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. 

NÃO-CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 9.528/1997, que dá 

nova redação ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT -, prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa 

pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente. Art. 

11 da mesma lei, que estabelece regra de transição. Não se conhece de 

ação direta de inconstitucionalidade na parte que impugna dispositivos 

cujos efeitos já se exauriram no tempo, no caso, o art. 11 e parágrafos. É 

inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 

9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos 

e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, 

quer porque se funda na idéia de que a aposentadoria espontânea rompe 

o vínculo empregatício. Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e 

parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 

453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º 

da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade.’ (ADI 

1770, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 

11/10/2006, DJ 01-12-2006 PP-00065 EMENT VOL-02258-01 PP-00067 RB 

v. 19, n. 518, 2007, p. 20-23 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 74-87) (sem 

grifos no original). ‘EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI 

Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS 

LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA 

APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. (…). 2. Os 

valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República 

Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem 

Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a 

busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a 

Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em 

regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do 

ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda 

relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A 

Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá 

mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular 

exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação 

jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que 

resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a 

ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à 

aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no 

âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de 

Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, 

portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto 

mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O 

Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar 

modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor 

do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de 

aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera 

concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito 

extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. 

Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97.’ (ADI 1721, Relator(a): Min. 

CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2006, DJe-047 DIVULG 

28-06-2007 PUBLIC 29-06-2007 DJ 29-06-2007 PP-00020 EMENT 

VOL-02282-01 PP-00084 RTJ VOL-00201-03 PP-00885 LEXSTF v. 29, n. 

345, 2007, p. 35-52 RLTR v. 71, n. 9, 2007, p. 1130-1134) (sem grifos no 

original). Ora, se é permitido ao empregado público requerer a 

aposentadoria voluntária no RGPS e continuar trabalhando, tal 

entendimento pode e deve ser estendido ao servidor público que exerce 

semelhante direito. Saliente-se, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal 

tem jurisprudência consolidada no sentido que, à luz do art. 37, § 10, da 

Constituição Federal de 1.988, é possível a acumulação de proventos 

decorrentes de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS) com remuneração em cargo público, pois, nesse caso, não 

há acumulação vedada pela Carta da República: ‘EMENTA: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS 

DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.’ (are N. 796.044-Agr, Rel. Min. Carmen Lúcia, Segunda 

Turma, DJe 13.6.2014) ‘Agravo regimental nos embargos de declaração no 

recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. 

Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do 

regime geral de previdência com vencimentos de cargo público. 

Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de 

vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do 

regime geral de previdência. 2. Agravo regimental não provido’ (ARE n. 

915.420-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 

5.6.2018) Reza o art. 37, § 10, da Constituição Federal de 1.988: “É 

vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 

decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de 

cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na 

forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão 

declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”. Infere-se da leitura 

desse preceito legal que a CF/88 proíbe a acumulação de proventos e 

remuneração. Contudo, quando o legislador constitucional veda a 

percepção simultânea de proventos com remuneração, excetuada as 

hipótese de acúmulo permitido, limita expressamente a proventos oriundos 

dos regimes próprios de previdência (consoante a menção aos artigos 40, 

42 e 142) e não a proventos pagos pelo RGPS. Compulsando os autos, 

constata-se que, desde 1-2-2007, a Impetrante é servidora pública do 

Município de Nova Maringá/MT, nomeada que foi no cargo de professora, 

aposentou-se pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em 

2-10-2017, contudo, continuou no exercício de suas funções, quando, 

então, foi cientificada do ato coator – Portaria nº 18/2019 –, a qual 

conduzirá a Impetrante para a inatividade, caso não requeira seu 

desligamento voluntário em 30 (trinta) dias, obrigando-a, ainda, a ressarcir 

o erário caso continue a auferir sua remuneração. Esse ato administrativo, 

em um primeiro e superficial olhar, típico desta quadra processual, todavia, 

não guarda harmonia com os precedentes jurisprudenciais acerca da 

matéria editados pelo Tribunal Máximo da Federação acima transcritos, 

devendo, por isso, seus efeitos jurídicos serem imediatamente suspensos. 

Presente, pois, a plausibilidade jurídica da impetração. Coexiste, na 

espécie, igualmente, o requisito pertinente ao periculum in mora, porque, 

com a implementação dos efeitos jurídicos do ato coator, a Impetrante será 

transferida automaticamente para a inatividade, com a obrigatoriedade de 

ressarcimento ao erário municipal caso continue a receber seus 

proventos e remuneração, a revelar que sofrerá enorme desfalque 

orçamentário, verba alimentar por excelência que não permite aguardar, 

indefinidamente, a solução final do litígio materializado no processo 

judicial.” Na atual quadra processual, após colheita dos informes, da 

manifestação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada e do parecer ministerial, conservo os fundamentos expostos 

por ocasião do deferimento do provimento liminar, acima expostos, a 

respaldar a concessão da ordem vindicada, máxime se se considerar que 

a aposentadoria da impetrante pelo RGPS não acarreou a extinção do seu 

vínculo para com a administração, bem como o fato de que a vedação de 

acumulação de proventos de aposentadoria e remuneração destina-se a 

proventos oriundos dos regimes próprios de previdência e não a 

proventos pagos pelo RGPS. 3. Ante o exposto, CONCEDO A 

SEGURANÇA vindicada, confirmando, em definitivo, o provimento liminar 

outrora concedido, para determinar ao Impetrado que suspenda a eficácia 

da Portaria nº 018, de 15 de janeiro de 2019, exclusivamente com relação 

a Impetrante, mantendo-a no cargo público que ocupa. Sem custas e 

despesas processuais e verba honorária (Constituição Estadual, art. 10, 

XXII e Lei nº 12.016/2009, art. 25). Comunique-se o inteiro teor desta 

sentença à(s) autoridade(s) coatora(s) e à pessoa jurídica interessada 

(Lei nº 12.016/2009, art. 13). Cientifique-se o Ministério Público Estadual. 

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

reexame necessário (Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º e REsp 1274066/PR, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

01/12/2011, DJe 09/12/2011), com ou sem apresentação de eventual 

recurso voluntário. Com o retorno dos autos do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, e inexistindo requerimentos, arquive-se. Publicada com a 

inserção no Sistema PJe. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 

4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro (MT), 5 de 

fevereiro de 2020. (documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo 

postulado em 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 5 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 
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Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67424 Nr: 2464-37.2018.811.0049

 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: TAS, KWAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TAYNARA AZEVEDO SILVA, Cpf: 

08241249101, Filiação: Tania Maria Azevedo Silva e Eres Ferreira Silva, 

data de nascimento: 27/11/1997, brasileiro(a), natural de São José do 

Ribamar-MT, solteiro(a), desempregada, Telefone 66 8433 4471, 

atualmente em local incerto e não sabido KELVIN WILIAN AZEVEDO 

SILVA, Filiação: Tainara Azevedo Silva, data de nascimento: 12/07/2011, 

brasileiro(a), natural de Confresa-MT, solteiro(a), menor e atualmente em 

local incerto e não sabido MAGNO PEREIRA SOARES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE FLS. 32/33.

Sentença: Posto isto, julgo procedente o presente procedimento 

administrativo, pelo que, reconheço o Requerido Magno Pereira Soares 

como genitor do menor Kelven Willian Azevedo Silva.Consequentemente, 

determino a expedição do competente mandado de averbação ao Cartório 

de Registro Civil de Porto Alegre do Norte/MT, para que na Certidão de 

Nascimento do menor, Kelven Willian Azevedo Silva (matrícula: 063701 01 

55 2012 1 00013 080 0003875 80) passe a constar o nome de seu genitor 

Magno Pereira Soares, assim como de seus avós paternos, Francisco 

Carlos Pereira Soares e Deuzina Rodrigues; determino ainda, a retificação 

do nome do menor, devendo passar a se chamar Kelven Willian Azevedo 

Soares.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Sem custas, 

ante a gratuidade.Após o trânsito em julgado, 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, Anoene Silva 

Magalhães Pereira, digitei.

Vila Rica, 07 de janeiro de 2020

Anoene Silva Magalhães Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000950-95.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SAO SEBASTIAO DO ARAGUAIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL FERREIRA VITORINO OAB - GO11115-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

NEURIVAN SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000950-95.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 5 de 

fevereiro de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63037 Nr: 2826-73.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR FERNADES DA SILVA, MARCIO 

ORELHO MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SALVADOR FERNADES DA SILVA, Cpf: 

01182779107, Rg: 18459374, Filiação: Maria Jose Fernades da Silva e Luiz 

Silvestre da Silva, data de nascimento: 14/06/1971, brasileiro(a), natural de 

Conceição do Araguaia-PA, convivente, tratorista, Telefone (66) 

98420-5694. 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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE SALVADOR FERNANDES DA 

SILVA PARA APURAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 21, 

CAPUT, DA LEI Nº 3.688/41, BEM COMO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, E 

330, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DAS 

DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.340/06. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS 

QUE, NO DIA 04/06/2017, POR VOLTA DAS 10H10MIN, NA RUA SANTA 

RITA DURÃO, Nº 287, BAIRRO: INCONFIDENTES, NESTA CIDADE E 

COMARCA DE VILA RICA-MT, O DENUNCIADO SALVADOR FERNANDES 

DA SILVA PRATICOU VIAS DE FATO CONTRA A VÍTIMA HYVIA SOUSA 

TOLEDO, COM A QUAL MANTINHA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO E 

COABITAÇÃO (CONFORME PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE FLS. 

08/10, TERMO DE DECLARAÇÃO DE FLS. 11/11Vº E BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DE FLS. 40/41Vº). CONSTA TAMBÉM QUE, NAS 

CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR ACIMA MENCIONADOS, O 

DENUNCIADO SALVADOR FERNANDES DA SILVA AMEAÇOU, POR MEIO 

DE PALAVRAS, DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À VÍTIMA HYVIA 

SOUSA TOLEDO, COM A QUAL MANTINHA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO E 

COABITÇÃO (CONFORME TERMO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL DE FL. 

05, PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE FLS. 08/10, TERMO DE 

DECLARAÇÃO DE FLS. 11/11Vº E BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE FLS. 

40/41Vº). ADEMAIS, CONSTA QUE, NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS 

FÁTICAS, O DENUNCIADO SALVADOR FERNANDES DA SILVA 

DESOBEDECEU ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, QUE 

SEJAM, OS POLICIAIS MILITARES GUSTAVO POSSENTI MINIKOWSKI e 

GILSON PIRES DOS SANTOS (CONFORME TERMOS DE DECLARAÇÕES DE 

FLS. 03/03Vº E 04/04Vº E BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE FLS. 40/41). 

NARRAM OS AUTOS AINDA QUE, O DENUNCIADO SALVADOR 

FERNANDES DA SILVA PROFERIU AMEAÇAS CONTRA A VÍTIMA, 

COLOCANDO UM CANIVETE EM SEU PESCOSÇO E AFIRMANDO QUE A 

MATARIA. A POLÍCIA FOI ACIONADA POR VIZINHOS E, EM DILIGÊNCIAS, 

CONSEGUIU LOCALIZAR O INCREPADO. INCONTINENTE, FOI DADA VOZ 

DE PRISÃO, TENDO ESTA SIDO DESOBEDECIDA PELO MESMO, QUE 

EVADIU-SE DO LOCAL EM SEGUIDA. POSTERIORMENTE, A GUARNIÇÃO 

LOGROU ÊXITO EM ENCONTRAR SALVADOR QUE, COM O AUXÍLIO DO 

INCREPADO MÁRCIO, CONSEGUIU EMPREENDER FUGA DO LOCAL EM 

UMA MOTOCICLETA BROZ, COR PRETA, PLACA KAN 5459; 

SUBTRAINDO-SE À AÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, RESTANDO OS 

MESMOS PRESOS EM FLAGRANTE DELITO.

Despacho: Vistos.I. Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério 

Público em desfavor de Salvador Fernandes da Silva para apuração dos 

crimes previstos no artigo 21, caput, da Lei nº 3.688/41 bem como nos 

artigos 147, caput, e 330, caput, ambos do Código Penal, com observância 

das disposições da Lei nº. 11.340/06 e Márcio Orelho Moretto para 

apuração dos crimes previstos no artigo 348, §1°, do Código 

Penal.Analisados os elementos informativos coligidos aos autos, constato 

a existência de lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do 

fumus boni juris. Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, 

vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo 

Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do Código do Processo 

Penal.Considerando os critérios dos artigos 394 do Código do Processo de 

Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito sumário.Nos 

termos do Código de Processo Penal, artigo 396, determino a citação do 

denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma procedimental, devendo 

constar no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.O 

oficial deverá indagar ao acusado se possui advogado constituído ou 

condições para contratar um. Caso o acusado declare não possuir 

condições para constituir advogado, voltem os autos conclusos para 

nomeação de defensor dativo.II. Defiro o pedido de juntada das folhas e 

certidões de antecedentes criminais em nome do acusado, conforme 

requerido pelo MP.III. Havendo processo de execução penal em trâmite em 

desfavor do réu, proceda-se à comunicação do juízo competente, 

conforme determinado pela Resolução CNJ nº. 113/2007, artigo 20.IV. 

Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor desta comarca e 

ao Instituto de Identificação, bem como, proceda-se a alimentação do 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).V. 

O Ministério Público requereu o arquivamento do presente caderno 

investigatório em relação ao crime previsto no art. 311, caput, da Lei n° 

9.503/97, por não se extrair perspectiva de mínimos elementos 

informativos que possam ser colhidos a título de “justa causa” para 

indicação de materialidade.Entendendo o Ministério Público que inexiste 

justa causa para o prosseguimento da persecução penal, mister se faz o 

acolhimento de sua promoção de arquivamento.Nesse sentido, o 

entendimento jurisprudencial:INQUÉRITO POLICIAL – CRIME DE CALÚNIA, 

DIFAMAÇÃO E FALSIDADE DOCUMENTAL – REPRESENTAÇÃO 

SUBSCRITA POR ALCAÍDE MUNICIPAL CONTRA OUTRO E SUA 

SECRETÁRIA – ANÁLISE DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO ENCONTRA 

INDÍCIOS DOS DELITOS – PLEITO AO ARQUIVAMENTO E RESPECTIVA 

HOMOLOGAÇÃO – DEFERIMENTO. Se o Ministério Público não encontra 

elementos para prosseguir nas investigações criminais a fim de apurar 

delitos apontados em representação de Prefeito Municipal contra os 

indiciados, atribuindo-lhe a autoria de crimes; e, pleiteia o arquivamento do 

inquérito com a possível reabertura do caso, se novas provas surgirem, 

impõe-se a homologação da pretensão com o deferimento do pedido. 

(TJMT. IP 71234/2012, Des. Manoel Ornellas de Almeida, Turma de 

Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/02/2013, Publicado no DJE 

26/02/2013).Posto isso, acolho a promoção de arquivamento formulada 

pelo Ministério Público, haja vista a ausência de justa causa para o 

exercício da ação penal. Determino o arquivamento do presente inquérito 

policial em relação ao crime previsto no art. 311, caput, da Lei n° 9.503/97, 

ressalvando-se a possibilidade de desarquivamento prevista no Código de 

Processo Penal, artigo 18.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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 29 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 829-21.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO RODRIGUES NETO, Cpf: 

48527815168, Rg: 2984404-5, Filiação: Julia Dias Furtado e Jonas Ferreira 

dos Santos, data de nascimento: 01/09/1966, natural de Natividade-TO, 

solteiro(a), lavrador, Telefone (66) 8406-3612. 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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 
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MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE PEDRO RODRIGUES NETO PARA 

APURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306. C/C ARTIGO 298, III 

AMBOS DA LEI 9.503/97. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS QUE, NO DIA 

07/07/2017, POR VOLTA DAS 14H45MIN, EM VIA PÚBLICA, NA RUA 16, 

BAIRRO: TIRADENTES II, NESTA CIDADE E COMARCA DE VILA RICA-MT, O 

ACUSADO CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR, MOTOCICLETA HONDA 

125 CC, COR VERMELHA, PLACA KAP-9258, COM CAPACIDADE 

PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCCOL E 

SEM POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO. AO SER ABORDADO, O ACUSADO CONFIRMOU TER 

INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA, ALÉM DE INFORMAR NÃO POSSUIR 

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, EFETUANDO-SE, EM SEGUIDA 

SUA PRISÃO EM FLAGRANTE. O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO 

DENUNCIADO RESTOU CORROBORADO PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO 

DE FL. 17 (FRENTE E VERSO).

Despacho: Vistos.I. Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério 

Público em desfavor de Pedro Rodrigues Neto para apuração do crime 

previsto no artigo 306 c.c artigo 298, III ambos da Lei 9.503/97. Analisados 

os elementos informativos coligidos aos autos, constato a existência de 

lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni 

juris. Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do Código do Processo 

Penal.Considerando os critérios dos artigos 394 do Código do Processo de 

Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito sumário.Nos 

termos do Código de Processo Penal, artigo 396, determino a citação do 

(a) denunciado (a) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma procedimental, 

devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares 

e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a intimação, 

quando necessário.O oficial deverá indagar ao (à) acusado (a) se possui 

advogado constituído ou condições para contratar um. Caso o acusado 

declare não possuir condições para constituir advogado, voltem os autos 

conclusos para nomeação de defensor dativo.II. Defiro o pedido de juntada 

das folhas e certidões de antecedentes criminais em nome do (a) acusado 

(a), conforme requerido pelo MP.III. Havendo processo de execução penal 

em trâmite em desfavor do réu, proceda-se à comunicação do juízo 

competente, conforme determinado pela Resolução CNJ nº. 113/2007, 

artigo 20.IV. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor 

desta comarca e ao Instituto de Identificação, bem como, proceda-se a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 29 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68231 Nr: 15-72.2019.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO, 

Cpf: 01268681156, Rg: 332698, Filiação: Maria das Dores Pereira e 

Raimundo José Cecilio Maximo, data de nascimento: 27/12/1975, 

brasileiro(a), natural de Canto do Buriti-PI, serviços gerais em fazendas. 

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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE FRANCISCO PEREIRA DE 

OLIVEIRA NETO PARA APURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, 

CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS QUE, NO 

DIA 12/11/2018, POR VOLTA DAS 06:00 HORAS, NO ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL DENOMINADO "HOTEL NOVA ESPERANÇA" SITUADO NA 

RUA 04, Nº 112, BAIRRO: SETOR NORTE, NESTA CIDADE E COMARCA DE 

VILA RICA-MT, O DENUNCIADO, AGINDO COM "ANIMUS REM SIBI 

HABENDI", SUBTRAIU PARA SI, COISA ALHEIA MÓVEL DA VÍTIMA KÊNIA 

DE SOUSA CAMARGO, CONSISTENTE EM UM APARELHO CELULAR, 

MARCA LG, MODELO K-10, COR PRETA, AVALIADO EM R$ 999,90 

(NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), 

CONSOANTE NOTA FISCAL DE FL. 24. SEGUNDO RESTOU APURADO, O 

ACUSADO ESTAVA HOSPEDADO NO "HOTEL NOVA ESPERANÇA", DE 

PROPRIEDADE DA VÍTIMA, PORÉM APROVEITANDO-SE DA AUSÊNCIA DA 

PROPRIETÁRIA, INGRESSOU EM SEU QUARTO E SUBTRAIU O APARELHO 

CELULAR DA VÍTIMA QUE ESTAVA CARREGANDO. O ACUSADO, AO 

SER INDAGADO PELA VÍTIMA, CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME, 

INFORMANDO AINDA TER VENDIDO O APARELHO PARA W. DE S. A., 

PELO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), QUEM POR SUA VEZ 

CONFIRMOU TER ADQUIRIDO O APARELHO CELULAR. ATO CONTÍNNUO, 

A VÍTIMA ACIONOU A POLÍCIA MILITAR, QUE EM DILIGÊNCIAS 

LOCALIZARAM O ACUSADO E EFETUARAM SUA PRISÃO EM 

FLAGRANTE.

Despacho: Vistos.RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando 

ao acusado Francisco Pereira de Oliveira Neto, como incurso nos artigos 

nela mencionada, vez que a mesma preenche todos os requisitos do art. 

41, CPP, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, do 

CPP.Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.Nos termos do artigo 396-A 

do CPP, determino a citação do acusado para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que o mesmo poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação. Apresentada a 

defesa, sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Defiro o pleito do Parquet 

constante na cota ministerial.Cumpra-se o contido no provimento da 

CNGC/MT.Expeça-se o necessário. Cientifique-se o Ministério Público. No 

mais, transladem-se as peças principais/necessárias dos autos em 

apenso (código de nº 67747) para os presentes autos e arquivem-se os 

autos em apenso, 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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 29 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40890 Nr: 469-96.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTOS ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO SANTOS ABREU, Cpf: 

02431909131, Rg: 1857447-5, Filiação: Ana Paula Pereira dos Santos e 

Marcos Antônio Pereira de Abreu, data de nascimento: 29/01/1988, 

brasileiro(a), natural de Santa Terezinha-MT, convivente, pedreiro. 

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), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 468 de 732



qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE MARCELO SANTOS ABREU, 

PARA APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS PREVISTA NO ARTIGO 157 

DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, 

II, "H" DO MESMO DIPLOMA. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS QUE, NO 

DIA 02/02/2012, POR VOLTA DAS 03:00 HORAS, EM RESIDÊNCIA 

PARTICULAR NA RUA SETOR NOVA CIDADE, BAIRRO: CENTRO, NO 

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-MT, TERMO DESTA COMARCA DE VILA 

RICA-MT, O DENUNCIADO MARCELO SANTOS ABREU, UTILIZANDO-SE DE 

VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SUBTRAIU, PARA SI, A QUANTIA DE R$ 

100,00 (CEM REAIS) DA VÍTÍMA DALVO BORGES TAVARES, PESSOA 

IDOSA, QUE CONTAVA COM 73 (SENTENTA E TRÊS) ANOS DE IDADE À 

ÉPOCA. NO DIA, LUGAR E HORÁRIO SUPRAMENCIONADOS, O 

DENUNCIADO INVADIU A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, ESPANCOU-A, ENFIOU 

OS DEDOS EM SUA BOCA PARA QUE NÃO GRITASSE E LHE SUBTRAIU O 

VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), QUE ESTAVA EM SEU BOLSO, 

AMEAÇANDO-A, AINDA, DE MORTE, CASO RELATASSE O OCORRIDO À 

POLÍCIA. DIANE DOS FATOS, A VÍTIMA COMPARECEU À DELEGACIA 

PARA REGISTRAR O COMPETENTE BOLETIM E, SUBMETIDA A EXAME DE 

CORPO DE DELITO, CONSTATOU-SE A EXISTÊNCIA DE LESÃO DE 

NATUREZA LEVE EM DECORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA SOFRIDA. PERANTE 

A AUTORIDADE POLICIAL, O DENUNCIADO NEGOU TER AGREDIDO A 

VÍTIMA OU A AMEAÇADO, CONFESSANDO QUE SUBTRAIU O DINHEIRO 

DE SEU BOLSO, MAS ALEGOU QUE A QUANTIA ERA DE R$ 12,00 (DOZE 

REAIS). A AUTORIDADE E A MATERIALIDADE NA INFRAÇÃO PENAL SÃO 

VERIFICADAS PELOS SEGUINTES ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO: 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA, EXAME DE CORPO DE DELITO, RELATÓRIO 

POLICIAL, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS APURADOS NOS AUTOS E 

PELA CONFISSÃO DO ACUSADO.

Despacho: Vistos em Correição.I. Trata-se de ação penal instaurada pelo 

Ministério Público em desfavor de Marcelo Santos Abreu, para apuração 

das infrações penais prevista no artigo 157 do Código Penal, com a 

incidência da agravante do artigo 61, II, “h” do mesmo diploma.Analisados 

os elementos informativos coligidos aos autos, constato a existência de 

lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni 

juris. Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do Código do Processo 

Penal.Considerando os critérios dos artigos 394 do Código do Processo de 

Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário.Nos 

termos do Código de Processo Penal, artigo 396, determino a citação do 

(a) denunciado (a) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma procedimental, 

devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares 

e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a intimação, 

quando necessário.O oficial deverá indagar ao (à) acusado (a) se possui 

advogado constituído ou condições para contratar um. Caso o acusado 

declare não possuir condições para constituir advogado, voltem os autos 

conclusos para nomeação de defensor dativo.II. Defiro o pedido de juntada 

das folhas e certidões de antecedentes criminais em nome do (a) acusado 

(a), conforme formulado pelo MP.III. Havendo processo de execução penal 

em trâmite em desfavor do réu, proceda-se à comunicação do juízo 

competente, conforme determinado pela Resolução CNJ nº. 113/2007, 

artigo 20.IV. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor 

desta comarca e ao Instituto de Identificação, bem como, proceda-se a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 29 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48296 Nr: 2001-37.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES RODRIGUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONES RODRIGUES SANTOS, Cpf: 

04823312163, Rg: 2511048-9, Filiação: Alexsandra dos Santos Camargo e 

Antonio Rodrigues da Silva, data de nascimento: 08/10/1994, brasileiro(a), 

natural de Santa Cruz do Xingu-MT, convivente, serviço braçal, Telefone 

98459-2037. 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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE DIONES RODRIGUES SANTOS 

PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 155, 

CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS QUE, NO 

DIA 23/06/2014, POR VOLTA DAS 16:00 HORAS, EM RESIDÊNCIA 

PARTICULAR, BAIRRO: CENTRO, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO 

XINGU-MT, NESTA COMARCA DE VILA RICA-MT, DIONES RODRIGUES 

DOS SANTOS SUBTRAIU PARA SI, APARELHO CELULAR PERTENCENTE 

À VÍTIMA MARIA BALBINO DA SILVA, AVALIADO EM R$ 150,00 (CENTO E 

CINQUENTA REAIS). SEGUNDO APURADO, A VÍTIMA ESTAVA EM SUA 

RESIDÊNCIA CONVERSANDO COM UMA AMIGA, QUANDO CHEGOU O 

DENUNCIADO PARA FAZER-LHE UMA VISITA. NESSE MOMENTO, 

ANDRELINA DEIXOU O LOCAL, PERMANECENDO SOMENTE O 

DENUNCIADO QUE, APROVEITANDO-SE DE DESCUIDO DA VÍTIMA - 

AUSENTE, POR UM MOMENTO, PARA BUSCAR ALGO NA PIA - SUBTRAIU, 

PARA SI, O CELULAR DAQUELA, QUE ESTAVA EM CIMA DA MESA. AO 

RETORNAR AO RECINTO, A VÍTIMA DEU POR FALTA DO APARELHO 

CELULAR E AVISTOU O DENUNCIADO, JÁ SAINDO DE BICICLETA, 

DIZENDO QUE "IA ALI, E VOLTAVA JÁ", NÃO MAIS RETORNANDO. 

PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, O DENUNCIADO NEGOU A 

AUTORIDADE DELITIVA.

Despacho: Vistos em Correição.I. Trata-se de ação penal instaurada pelo 

Ministério Público em desfavor de Diones Rodrigues Santos para apuração 

da infração penal prevista no artigo 155, caput, do Código 

Penal.Analisados os elementos informativos coligidos aos autos, constato 

a existência de lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do 

fumus boni juris. Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, 

vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo 

Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do Código do Processo 

Penal.Considerando os critérios dos artigos 394 do Código do Processo de 

Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário.Nos 

termos do Código de Processo Penal, artigo 396, determino a citação do 

(a) denunciado (a) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma procedimental, 

devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares 

e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a intimação, 

quando necessário.O oficial deverá indagar ao (à) acusado (a) se possui 

advogado constituído ou condições para contratar um. Caso o acusado 

declare não possuir condições para constituir advogado, voltem os autos 

conclusos para nomeação de defensor dativo.III. Defiro o pedido de 

juntada das folhas e certidões de antecedentes criminais em nome do (a) 

acusado (a), conforme requerido pelo MP.IV. Havendo processo de 

execução penal em trâmite em desfavor do réu, proceda-se à 

comunicação do juízo competente, conforme determinado pela Resolução 

CNJ nº. 113/2007, artigo 20.V. Comunique-se o recebimento da denúncia 

ao Distribuidor desta comarca e ao Instituto de Identificação, bem como, 

proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC).VI. Após a apresentação da resposta à 

acusação e juntada dos antecedentes criminais do acusado, renove-se 

vista dos autos ao Ministério Publico para análise do cabimento do 

benefício da suspensão condicional do processo.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, Joilma Santos Santiago, 
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digitei.

Vila Rica, 29 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55515 Nr: 1736-64.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES RODRIGUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONES RODRIGUES SANTOS, Cpf: 

04823312163, Rg: 2511048-9, Filiação: Alexsandra dos Santos Camargo e 

Antonio Rodrigues da Silva, data de nascimento: 08/10/1994, brasileiro(a), 

natural de Santa Cruz do Xingu-MT, convivente, serviço braçal, Telefone 

98459-2037. 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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE DIONES RODRIGUES DOS 

SANTOS PARA APURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, § 4º, I, 

DO CPP. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS QUE, NO DIA 05/12/2015, NO 

PERÍODO DA MANHÃ, NA RUA JANDIR BERTE, BAIRRO: CENTRO, 

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU-MT, O DENUNCIADO DIONES 

RODRIGUES DOS SANTOS SUBTRAIU, MEDIANTE ROMPIMENTO DE 

OBSTÁCULO, PARA SI COISA ALHEIA MÓVEL, QUAL SEJA: UMA BOMBA 

D'ÁGUA, MARCA FERRARI. BEM DE PROPRIERDADE DA VÍTIMA 

ANDERSON ALVES DOS SANTOS. O DENUNCIADO ADENTROU A 

RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E OBSERVOU QUE A BOMBA D'ÁGUA ESTAVA 

NO QUINTAL, PRÓXIMO À CAIXA D'ÁGUA. NÃO HAVIA NINGUÉM NA 

RESIDÊNCIA, TENDO O DENUNCIADO SUBTRAÍDO, MEDIANTE 

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, A BOMBA D'ÁGUA E SE EVADIDO DO 

LOCAL. NA SUBTRAÇÃO DO BEM O DENUNCIADO ARROMBOU O 

SUPORTE QUE SEGURAVA A BOMBA D'ÁGUA, RESTANDO OS 

VESTÍGIOS DE ARROBAMENTO E PARTES DE CANOS DANIFICADOS DA 

INSTALAÇÃO. LOGO APÓS, O DENUNCIADO, QUE TRAZIA CONSIGO 

PRODUTO DO CRIME, FOI SURPREENDIDO POR POLICIAIS NO 

SUPERMERCADO BARATÃO. O DENUNCIADO TERIA SE ASSUSTADO, EIS 

QUE DEIXOU A BOMBA D'ÁGUA CAIR DE DENTRO DE SUA CAMISA 

SOBRE O CHÃO. EM SEGUIDA, O DENUNCIADO DEU UM IMPULSO PARA 

TRÁS, NO MOMENTO EM QUE UM DOS POLICIAIS IA PEGAR AS 

ALGEMAS, E SAIU CORRENDO TOMANDO RUMO AOS QUINTAIS DAS 

RESIDÊNCIAS PRÓXIMAS. SOUBE-SE QUE O DENUNCIADO FOI PARA O 

DISTRITO DE NOVA FLORESTA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

Despacho: Vistos.Recebo a Denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. 

Considerando os critérios do artigo 394 do Código de Processo Penal, 

consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário. Cite-se o 

denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a 

intimação, quando necessário. O oficial deverá indagar ao denunciado se 

possui advogado constituído ou condições para contratar um. Caso o 

denunciado não possua condições para constituir advogado, tragam-me 

os autos conclusos. Defiro o pedido formulado na cota 

ministerial.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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 30 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58530 Nr: 454-54.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DE BAIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GELSON DE BAIROS, Cpf: 82574847091, 

Rg: 6131391, Filiação: Lair Maria de Bairos e Odalgiro Lima de Bairos, data 

de nascimento: 29/12/1978, brasileiro(a), natural de Ijui-RS, convivente, 

mecanico. 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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE GELSON DE BAIROS PARA 

APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS PREVISTA NOS ARTIGOS 306 C/C 

ARTIGO 309, C/C 298, INCISO III, TODOS DA LEI Nº 9.503/97, NA FORMA 

DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS 

QUE, NO DIA 04/02/2017, POR VOLTA DAS 13H00MIN, EM VIA PÚBLICA, 

NA RUA D, BAIRRO: VILA NOVA, NAS PROXIMIDADES DO 

SUPERMERCADO ECONÔMICO, NESTA CIDADE E COMARCA DE VILA 

RICA-MT, O DENUNCIADO GELSON DE BAIROS, CONDUZIU VEÍCULO 

AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO 

DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. OS POLICIAIS MILITARES FORAM 

ACIONADOS, POIS O VEÍCULO GOL, DE COR BRANCA, CONDUZIDO PELO 

DENUNCIADO HAVIA COLIDIDO NO VEÍCULO DA TESTEMUNHA BONFIM 

COSTA E SILVA E TOMADO RUMO IGNORADO. DURANTE AS 

DILIGÊNCIAS, FORAM COMUNICADOS VIA RÁDIO QUE O INDICIADO 

HAVIA ATINGIDO A BICICLETA DA TESTEMUNHA KEILIANE ARAÚJO DA 

SILVA, NO SETOR VILA NOVA, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO 

ECONÔMICO. ATO CONTÍNUO, OS MILITARES DESLOCARAM ATÉ O 

LOCAL, SITUAÇÃO EM QUE AVISTARAM O ACUSADO CONDUZINDO SEU 

VEÍCULO NA RUA D, BAIRRO: VILA NOVA, SENDO QUE DURANTE A 

ABORDAGEM, RESTOU CONSTATADO QUE O INCULPADO CONDUZIA 

VEÍCULO AUTOMOTOR EM VISÍSEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ. O 

DENUNCIADO NÃO POSSUÍZ HABILITAÇÃO E/OU PERMISSÃO PARA 

CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DIRIGINDO VISIVELMENTE 

EMBRIAGADO, INCLUSIVE, COLIDIU SEU VEÍCULO COM TERCEIROS, 

GERANDO, PORTANTO, PERIGO DE DANO A PEDESTRES E DEMAIS 

CONDUTORES. IMPERIOSO RELATAR QUE O ESTADO DE EMBRIAGUEZ 

DO DENUNCIADO RESTOU CORROBORADO PELO TERMO DE 

CONSTATAÇÃO DE FLS. 18/19 E PELA CONFISSÃO NO 

INTERROGATÓRIO POLICIAL DE FL. 07 (VERSO).

Despacho: Vistos em Correição.I. Trata-se de ação penal instaurada pelo 

Ministério Público em desfavor de Gelson de Bairos para apuração das 

infrações penais prevista no artigo 306 c/c artigo 309 c/c 298, inciso III, 

todos da lei n. 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal.Analisados 

os elementos informativos coligidos aos autos, constato a existência de 

lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni 

juris. Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do Código do Processo 

Penal.Considerando os critérios dos artigos 394 do Código do Processo de 

Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário.Nos 

termos do Código de Processo Penal, artigo 396, determino a citação do 

(a) denunciado (a) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma procedimental, 

devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares 

e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a intimação, 

quando necessário.O oficial deverá indagar ao (à) acusado (a) se possui 

advogado constituído ou condições para contratar um. Caso o acusado 
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declare não possuir condições para constituir advogado, voltem os autos 

conclusos para nomeação de defensor dativo.III. Defiro o pedido de 

juntada das folhas e certidões de antecedentes criminais em nome do (a) 

acusado (a), conforme requerido pelo MP.IV. Havendo processo de 

execução penal em trâmite em desfavor do réu, proceda-se à 

comunicação do juízo competente, conforme determinado pela Resolução 

CNJ nº. 113/2007, artigo 20.V. Comunique-se o recebimento da denúncia 

ao Distribuidor desta comarca e ao Instituto de Identificação, bem como, 

proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC).VI. Após a apresentação da resposta à 

acusação e juntada dos antecedentes criminais do acusado, renove-se 

vista dos autos ao Ministério Publico para análise do cabimento do 

benefício da suspensão condicional do processo.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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 30 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58536 Nr: 460-61.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAILTON SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANAILTON SANTANA DE SOUZA, Cpf: 

04801871186, Rg: 24841749, Filiação: Ivone Bezerra Santana e 

Deusemilson Silva de Sousa, data de nascimento: 28/11/1993, 

brasileiro(a), natural de Porto Alegre do Norte-MT, convivente, cobrador de 

ônibus. 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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE JANAILTON SANTANA DE 

SOUZA, PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 

147 DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11340/06. CONSTA DOS 

PRESENTES AUTOS QUE NO DIA 26/08/2016, POR VOLTA DAS 14H15MIN, 

EM RESIDÊNCIA PARTICULAR SITUADA NA RUA ODEMIO MARMET, S/Nº, 

NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU-MT, O DENUNCIADO 

JANAILTON SANTANA DE SOUZA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO, PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE 

COABITAÇÃO, AMEAÇOU SUA COMPANHEIRA PRICILA NERYS DE 

OLIVEIRA, POR AÇÕES E PALAVRAS DE CAUSAR-LHE MAL INJUSTO E 

GRAVE. SEGUNDO SE APUROU, O DENUNCIADO, QUE ACABARA DE 

RETORNAR À RESIDÊNCIA, PERCEBENDO QUE A VÍTIMA ESTAVA NA 

POSSE DE SEU APARELHO CELULAR, INICIOU-SE UMA DISCUSSÃO E 

PROFERIU-LHE AMEAÇA DE MORTE, PEGANDO, AINDA, O MÓVEL E 

ATIRANDO-O CONTRA A VÍTIMA. ATO CONTÍNUO, DE FORMA 

AGRESSIVA E DESCONTROLADA, APARENTEMENTE SOB EFEITO DE 

SUBSTÂNCIA PSICOATIVA OU ALCOÓLICA, COMEÇOU A QUEBRAR OS 

MÓVEIS DA CASA, DERRUBANDO OBJETOS, CORRENDO ATRÁS DA 

VÍTIMA E DOS DEMAIS FAMILIARES PARA AGREDIR-LHES, NÃO 

LOGRANDO ÊXITO EM RAZÃO DE TEREM TODOS CORRIDO. ANTE OS 

FATOS, A VÍTIMA ACIONOU A POLÍCIA QUE, POUCO TEMPO DEPOIS, 

COMPARECEU AO LOCAL E FLAGROU O DENUNCIADO ALTERADO E 

AGRESSIVO, TENTANDO INTIMIDÁ-LOS E DESFERINDO PALAVRAS DE 

BAIXO CALÃO CONTRA A GUARNIÇÃO, SENDO NECESSÁRIO O USO 

MODERADO DE FORÇA FÍSICA PARA CONTÊ-LO. A VÍTIMA, POR SUA 

VEZ, COMPARECEU À DELEGACIA E REPRESENTOU CRIMINALMENTE 

CONTRA O ACUSADO. PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, O 

DENUNCIADO NEGOU A AUTORIA DELITUOSA.

Despacho: Vistos em Correição.I. Trata-se de ação penal instaurada pelo 

Ministério Público em desfavor de Janailton Santana de Souza, para 

apuração da infração penal prevista no artigo 147 do CP, com as 

implicações da lei n. 11.340/06.Analisados os elementos informativos 

coligidos aos autos, constato a existência de lastro probatório mínimo e 

idôneo a denotar a existência do fumus boni juris. Assim, RECEBO a 

denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do Código do Processo Penal.Considerando os critérios dos artigos 

394 do Código do Processo de Penal, consigno que o procedimento será 

comum e o rito ordinário.Nos termos do Código de Processo Penal, artigo 

396, determino a citação do (a) denunciado (a) para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 

396-A do mesmo diploma procedimental, devendo constar no mandado 

que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.O oficial 

deverá indagar ao (à) acusado (a) se possui advogado constituído ou 

condições para contratar um. Caso o acusado declare não possuir 

condições para constituir advogado, voltem os autos conclusos para 

nomeação de defensor dativo.II. Defiro os pedidos formulados pelo MP às 

fls. 29.III. Havendo processo de execução penal em trâmite em desfavor 

do réu, proceda-se à comunicação do juízo competente, conforme 

determinado pela Resolução CNJ nº. 113/2007, artigo 20.IV. Comunique-se 

o recebimento da denúncia ao Distribuidor desta comarca e ao Instituto de 

Identificação, bem como, proceda-se a alimentação do banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 30 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64787 Nr: 781-62.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON NUNES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELTON NUNES DE SOUSA, Cpf: 

04621696181, Rg: 1.098.794, Filiação: Ana Ilta Nunes da Silva e Euclides 

Lino de Sousa, data de nascimento: 25/01/1997, brasileiro(a), natural de 

Araguaína-TO, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (66) 98451-4413. 

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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE ELTON NUNES DE SOUSA, 

VULGO "PENERADO" PARA APURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 

180, § 3º DO CÓDIGO PENAL. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS QUE, NO 

DIA 07/02/2018, POR VOLTA DAS 11H00MIN. EM UMA RESIDÊNCIA 

LOCALIZADA NA RUA B, Nº 48, BAIRRO: VILA NOVA, NESTA CIDADE E 

COMARCA DE VILA RICA-MT, O DENUNCIADO ELTON NUNES DE SOUSA, 

VULGO "PENERADO", ADQUIRIU E RECEBEU EM PROVEITO PRÓPRIO, 

COISA QUE, PELA DESPROPORÇÃO ENTRE VALOR E O PREÇO E PELAS 

CONDIÇÕES DE QUEM OFERECE, DEVIA PRESUMIR-SE OBTIDA POR MEIO 

CRIMINOSO, SENDO 01 (UM) APARELHO CELULAR MARCA QUANTUM, 

COR AZUL, DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA DHORDES MENESES LIMA 

COSTA. APUROU-SE QUE, NO DIA 0602/2018, A VÍTIMA TEVE SEU 

APARELHO CELULAR FURTADO. POSTERIORMENTE, O DENUNCIADO 

ADQUIRIU EM PROVEITO PRÓPRIO A RES FURTIVA DE TERCEIRA PESSOA 

PELA QUANTIA DESPROPORCIONAL DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS). 

VERIFICOU-SE, AINDA, QUE PELAS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO E PESSOA, 

DEVERIA O INCREPADO PRESUMIR SER A RES PRODUTO DE CRIME. NAS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 471 de 732



CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, A VÍTIMA ACIONOU A POLÍCIA, QUE 

DILIGENCIOU E CONSEGUIU LOCALIZAR O APARELHO CELULAR, 

LOGRANDO ÊXITO EM IDENTIFICAR O DENUNCIADO NA POSSE DO 

PRODUTO SUBTRAÍDO.

Despacho: Vistos.I. Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério 

Público em desfavor de Elton Nunes de Sousa vulgo “Penerado” para 

apuração do crime previsto no art. 180, §3° do Código Penal.Analisados os 

elementos informativos coligidos aos autos, constato a existência de lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris. 

Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação 

dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do Código do Processo Penal.Considerando os 

critérios dos artigos 394 do Código do Processo de Penal, consigno que o 

procedimento será comum e o rito sumário.Nos termos do Código de 

Processo Penal, artigo 396, determino a citação do denunciado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na forma 

do artigo 396-A do mesmo diploma procedimental, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.O oficial 

deverá indagar ao acusado se possui advogado constituído ou condições 

para contratar um. Caso o acusado declare não possuir condições para 

constituir advogado, voltem os autos conclusos para nomeação de 

defensor dativo.II. Defiro o pedido de juntada das folhas e certidões de 

antecedentes criminais em nome do acusado, conforme requerido pelo 

MP.III. Havendo processo de execução penal em trâmite em desfavor do 

réu, proceda-se à comunicação do juízo competente, conforme 

determinado pela Resolução CNJ nº. 113/2007, artigo 20.IV. Comunique-se 

o recebimento da denúncia ao Distribuidor desta comarca e ao Instituto de 

Identificação, bem como, proceda-se a alimentação do banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 30 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67618 Nr: 2609-93.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAYCON SILVA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ MAYCON SILVA DA CONCEIÇÃO, 

Cpf: 05740314135, Rg: 2905172-0, Filiação: Marli Rodrigues da Silva e 

Alex Silva da Conceição, data de nascimento: 24/03/2000, brasileiro(a), 

natural de São José do Xingu-MT, trabalhador rural. 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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE JOSÉ MAYCON SILVA DA 

CONCEIÇÃO PARA APURAÇÃO DOC RIME PREVISTO NO ARTIGO 14 DA 

LEI Nº 10.826/03. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS QUE, NO DIA 

16/09/2018, POR VOLTA DAS 22H00MIN, NA RUA 08, EM FRENTE AO 

SATÉLITE SHOWS E EVENTOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-MT, 

TERMO JUDICIÁRIO DESTA CIDADE E COMARCA DE VILA RICA-MT, O 

ACUSADO JOSÉ MAYCON SILVA DA CONCEIÇÃO, PORTAVA E MATINHA 

SOB SUA GUARDA, ARMA DE FOGO DE USO E MUNIÇÕES DE USO 

PERMITIDO, CONSISTENTE EM UMA CARABINA, CALIBRE 22, 02 (DOIS) 

CARTUCHOS, CALIBRE 22 E 01 (UM) ESTOJO DE CARTUCHO, CALIBRE 

22, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL 

OU REGULAMENTAR. SEGUNDO RESTOU APURADO, O DENUNCIADO 

ESTAVA NA COMPANHIA DE UM GRUPO DE AMIGOS, MOMENTO EM QUE 

SE DESENTENDEU COM VANDERLAN PARENTE DE SOUSA. ATO 

CONTÍNUO, O DENUNCIADO DEIXOU O LOCAL E RETORNOU PORTANDO 

A ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES SUPRAMENCIONADOS, PASSANDO A 

INTIMIDAR E AMEAÇAR AS PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL. A 

POLICIA MILITAR APÓS SER ACIONADA, DILIGENCIOU ATÉ O LOCAL E 

LOCALIZOU A ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, SENDO EM SEGUIDA 

REALIZADA A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO E A APREENSÃO 

DOS OBJETOS, MELHORES DESCRITOS NO AUTO DE APREENSÃO DE FL. 

22 E LAUDO PERICIAL DE BALÍSTICA DE FLS. 36/40. OUTROSSIM, EM SEU 

DEPOIMENTO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, O DENUNCIADO 

CONFESSOU A PRÁTICA DELETIVA.

Despacho: Vistos.Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério 

Público em desfavor de José Maycon Silva da Conceição para apuração 

do crime previsto nos art. 14 da Lei n° 10.826/03.Analisados os elementos 

informativos coligidos aos autos, constato a existência de lastro probatório 

mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris. Assim, 

RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do Código do Processo Penal.Considerando os 

critérios dos artigos 394 do Código do Processo de Penal, consigno que o 

procedimento será comum e o rito ordinário.Nos termos do Código de 

Processo Penal, artigo 396, determino a citação do denunciado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na forma 

do artigo 396-A do mesmo diploma procedimental, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.O oficial 

deverá indagar ao acusado se possui advogado constituído ou condições 

para contratar um. Caso o acusado declare não possuir condições para 

constituir advogado, voltem os autos conclusos para nomeação de 

defensor dativo.No mais, advirto ao acusado que, caso se mude de 

endereço sem prévia comunicação a este juízo, será aplicável a norma 

insculpida no Código de Processo Penal em seu artigo 367, devendo 

prosseguir o feito sem a presença do réu.I. Defiro o pedido de juntada das 

folhas e certidões de antecedentes criminais em nome do acusado, 

conforme requerido pelo MP.II. Havendo processo de execução penal em 

trâmite em desfavor do réu, proceda-se à comunicação do juízo 

competente, conforme determinado pela Resolução CNJ nº. 113/2007, 

artigo 20.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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 30 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61830 Nr: 2165-94.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANDERSON GONÇALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LANDERSON GONÇALVES DE MOURA, 

Filiação: Maria Gorete Gonçalves de Moura e Fernandes Ferreira de 

Moura, data de nascimento: 22/07/1971, brasileiro(a), natural de São Jose 

do Calçado-ES, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 8459-1921. 

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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE LANDERSON GONÇALVES DE 
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MOURA, PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 

155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS QUE, 

NO DIA 04/08/2017, POR VOLTA DAS 19H28MIN, NA RUA PARÁ, Nº 275, 

BAIRRO: INCONFIDENTES, O DENUNCIADO LANDERSON GONÇALVES DE 

MOURA, AGINDO COM ÂNIMO DE ASSENHOREAMENTO DEFINITIVO, 

SUBTRAIU, PARA SI, UMA BICICLETA FEMININA, MARCA CAIRU, ARO 26, 

COR VERMELHA, AVALIADA EM R$ 538,20 (QUINHENTOS E TRINTA E 

OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), CONFORME NOTA FISCAL DE FL. 12, 

PERTENCENTE A VÍTIMA PAULA DA SILVA OLIVEIRA. SEGUNDO RESTOU 

APURADO, A VÍTIMA DEIXOU SUA BICICLETA EM FRENTE À RESIDÊNCIA 

DO SEU NAMORADO, OCASIÃO EM QUE O INDICIADO AVISTOU A RES 

FURTIVA E APROVEITANDO-SE DA INEXISTÊNCIA DE PESSOAS NAS 

PROXIMIDADES, ALIADO AO FATO DO PERÍODO NOTURNO, 

APODEROU-SE DO BEM SUPRACITADO, TENDO RETIRADO DA ESFERA 

DE VIGILÂNCIA, BEM COMO GARANTIU A POSSE TRANQUILA SOBRE O 

BEM SUBTRAÍDO. A VÍTIMA, APÓS DAR FALTA DA SUA BICICLETA, 

ACIONOU A POLÍCIA MILITAR, SENDO QUE OS MILICIANOS 

RECONHECERAM O DENUNCIADO APÓS ANALISAREM AS IMAGENS DO 

CIRCUITO INTERNO DAS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO VIZINHO E 

EFETUARAM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE NAS PROXIMIDADES DO 

LOCAL DO FATO AINDA NA POSSE DA RES FURTIVA.

Despacho: Vistos.I. Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério 

Público em desfavor de Landerson Gonçalves de Moura, para apuração 

da infração penal prevista no artigo 155, §1°, do Código Penal. Analisados 

os elementos informativos coligidos aos autos, constato a existência de 

lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni 

juris. Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do Código do Processo 

Penal.Considerando os critérios dos artigos 394 do Código do Processo de 

Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário.Nos 

termos do Código de Processo Penal, artigo 396, determino a citação do 

(a) denunciado (a) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma procedimental, 

devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares 

e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a intimação, 

quando necessário.O oficial deverá indagar ao (à) acusado (a) se possui 

advogado constituído ou condições para contratar um. Caso o acusado 

declare não possuir condições para constituir advogado, voltem os autos 

conclusos para nomeação de defensor dativo.II. Defiro os pedidos 

formulados pelo MP às fls. 33.III. Havendo processo de execução penal em 

trâmite em desfavor do réu, proceda-se à comunicação do juízo 

competente, conforme determinado pela Resolução CNJ nº. 113/2007, 

artigo 20.IV. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor 

desta comarca e ao Instituto de Identificação, bem como, proceda-se a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 31 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62850 Nr: 2719-29.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDIANGO ALVES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUDIANGO ALVES SANTANA, Cpf: 

00448456184, Rg: 4406507, Filiação: Joana Batista Fernandes Ribeiro e 

Wbiraci Alves Santana, data de nascimento: 07/05/1982, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, convivente, estudante. 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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE EUDIANGO ALVES SANTANA 

PARA APURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 306, C/C ART. 298, 

INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 9.503/97. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS 

QUE, NO DIA 04/11/2017, POR VOLTA DAS 18H30MIN, NA RODOVIA 

BR-158, PRÓXIMO DA SAÍDA PARA SANTANA DO ARAGUAIA-PA, NO 

BAIRRO CIDADE JARDIM, NESTA CIDADE E COMARCA DE VILA RICA-MT, 

O DENUNCIADO EUDIANGO ALVES SANTANA, CONDUZIA A 

MOTOCICLETA HONDA FAN, ANO 2006, COR PRETA, NA VIA PÚBLICA 

ACIMA INDICADA, COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM 

RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM POSSUIR PERMISSÃO PARA 

DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. SEGUNDO SE APUROU, 

POLICIAIS MILITARES FORAM ACIONADOS PARA ATENDEREM UMA 

OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AO CHEGAREM AO LOCAL, 

ENCONTRARAM O DENUNCIADO CAÍDO NA VIA PÚBLICA. DIANTE DISSO, 

O DENUNCIADO FOI LEVADO AO PRONTO SOCORRO, PARA RECEBER 

OS CUIDADOS MÉDICOS. NO PRONTO ATENDIMENTO, OS POLICIAIS 

MILITARES CONSTARAM QUE ELE APRESENTAVA SINAIS DE 

EMBRIAGUEZ, TAIS COMO OLHOS VERMELHOS, DESORDEM NAS 

VESTES, ODOR ETÍLICO, FALA EXCESSIVA, DIFICULDADE NO EQUILÍBRIO 

E DESORIENTAÇÃO. OS SINAIS DE EMBRIAGUEZ TAMBÉM FORAM 

CONSTATADOS EM EXAME CLÍNICO QUE APONTOU HÁLITO ETÍLICO E 

MARCHA EM ZIGUE-ZAGUE. INDAGADO, O DENUNCIADO CONFIRMOU 

TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA E, POR ESTA RAZÃO, FOI PRESO EM 

FLAGRANTE DELITO.

Despacho: Vistos.I. Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério 

Público em desfavor de Eudiango Alves Santana para apuração do crime 

previsto no art. 306 c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n° 

9.503/97.Analisados os elementos informativos coligidos aos autos, 

constato a existência de lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a 

existência do fumus boni juris. Assim, RECEBO a denúncia por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do Código 

do Processo Penal.Considerando os critérios dos artigos 394 do Código do 

Processo de Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito 

ordinário.Nos termos do Código de Processo Penal, artigo 396, determino a 

citação do (a) denunciado (a) para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma 

procedimental, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a 

intimação, quando necessário.O oficial deverá indagar ao (à) acusado (a) 

se possui advogado constituído ou condições para contratar um. Caso o 

acusado declare não possuir condições para constituir advogado, voltem 

os autos conclusos para nomeação de defensor dativo.II. Defiro o pedido 

de juntada das folhas e certidões de antecedentes criminais em nome do 

(a) acusado (a), conforme requerido pelo MP.III. Havendo processo de 

execução penal em trâmite em desfavor do réu, proceda-se à 

comunicação do juízo competente, conforme determinado pela Resolução 

CNJ nº. 113/2007, artigo 20.IV. Comunique-se o recebimento da denúncia 

ao Distribuidor desta comarca e ao Instituto de Identificação, bem como, 

proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC).V. Após a apresentação da resposta à 

acusação e juntada dos antecedentes criminais do acusado, renove-se 

vista dos autos ao Ministério Publico para análise do cabimento do 

benefício da suspensão condicional do processo.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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 31 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57051 Nr: 2534-25.2016.811.0049

 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): MARCIANO ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIANO ALVES SILVA, Cpf: 

06396012197, Rg: 27839940, Filiação: Marinete Alves Rege e Juvenal 

Oliveira da Silva, data de nascimento: 18/06/1996, brasileiro(a), natural de 

Canabrava do Norte-MT, solteiro(a), serviços gerais. 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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE MARCIANO ALVES SILVA PARA 

APURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO 

PENAL. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS QUE NO DIA 11/10/2016, POR 

VOLTA DAS 14H50MIN, NO BAIRRO VILA NOVA, NESTA CIDADE E 

COMARCA DE VILA RICA-MT, O DENUNCIADO MARCIANO ALVES SILVA, 

ADQUIRIU, RECEBEU, CONDUZIU E TRANSPORTOU, EM PROVEITO 

PRÓPRIO, COISA QUE SABIA SE TRATAR DE PRODUTO DE CRIME, EM 

PREJUÍZO DA VÍTIMA SIRENI DIAS DA SILVA, CONFORME BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DE FL. 24, TERMO DE APREENSÃO DE FL 25, TERMOS DE 

AVALIAÇÃO INDIRETA DE FLS. 26 E 54 E TERMO DE ENTRAGA DE FL. 27. 

SEGUNDO RESTOU APURADO, NO DIA 11/10/2016,A VÍTIMA SIRENI DIAS 

DA SILVA TEVE SUA RESIDÊNCIA INVADIDA, DE ONDE FOI SUBTRAÍDO 

01 (UM) APARELHO DE DVD, MARCA NKS, COR PRETA. APÓS A 

SUBTRAÇÃO, O DENUNCIADO ADQUIRIU, RECEBEU, CONDUZIU E 

TRANSPORTOU, EM PROVEITO PRÓPRIO, O REFERIDO OBJETO. A 

POLÍCIA CIVIL FOI ACIONADA E, DURANTE RONDAS NO BAIRRO VILA 

NOVA, LOGROU ÊXITO EM LOCALIZAR O DENUNCIADO NA POSSE DO 

OBJETO RECEPTADO, O QUE ENSEJOU A APREENSÃO DO OBJETO, BEM 

COMO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO INCREPADO.

Despacho: Vistos.I. Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério 

Público em desfavor de Marciano Alves Silva para apuração do crime 

previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.Analisados os elementos 

informativos coligidos aos autos, constato a existência de lastro probatório 

mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris. Assim, 

RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do Código do Processo Penal.Considerando os 

critérios dos artigos 394 do Código do Processo de Penal, consigno que o 

procedimento será comum e o rito ordinário.Nos termos do Código de 

Processo Penal, artigo 396, determino a citação do (a) denunciado (a) 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma do artigo 396-A do mesmo diploma procedimental, devendo constar 

no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.O 

oficial deverá indagar ao (à) acusado (a) se possui advogado constituído 

ou condições para contratar um. Caso o acusado declare não possuir 

condições para constituir advogado, voltem os autos conclusos para 

nomeação de defensor dativo.II. Defiro o pedido de juntada das folhas e 

certidões de antecedentes criminais em nome do (a) acusado (a), 

conforme requerido pelo MP.III. Havendo processo de execução penal em 

trâmite em desfavor do réu, proceda-se à comunicação do juízo 

competente, conforme determinado pela Resolução CNJ nº. 113/2007, 

artigo 20.IV. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor 

desta comarca e ao Instituto de Identificação, bem como, proceda-se a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 03 de fevereiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66067 Nr: 1607-88.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALMEIDA DE SOUZA, MARCIO 

CORREA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO CORREA SILVA, Cpf: 

70643330151, Rg: 3150640-2, Filiação: Maria Pereira Correa e Ademário 

Alves da Silva, data de nascimento: 24/08/1990, brasileiro(a), natural de 

São José do Xingu-MT, solteiro(a), serviços gerais. 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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DOS DENUNCIADOS PAULO 

ALMEIDA DE SOUZA E MÁRCIO CORREA SILVA PARA APURAÇÃO DO 

CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONSTA 

DOS PRESENTES AUTOS QUE, NO DIA 05/06/2018, POR VOLTA DAS 

23H50MIN, NA RUA O, BAIRRO VILA NOVA, NESTA CIDADE E COMARCA 

DE VILA RICA-MT, OS DENUNCIADOS MARCIO CORREA SILVA e PAULO 

ALMEIDA DE SOUZA ADQUIRIRAM, RECEBERAM E TRANSPORTARAM, EM 

PROVEITO PRÓPRIO, COISA QUE SABIAM SE TRATAR DE PRODUTO DE 

CRIME, QUAL SEJA: 01 (UMA) MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO 

TITAN FAN 150, COR PRETA E PLACA OFO 2861, EM PREJUÍZO DA 

VÍTIMA ALLEF CHRISTIAN SILVA. SEGUNDO RESTOU APURADO, EM 

DATA E HORÁRIO NÃO PRECISOS, A VÍTIMA ALLEF CHRISTIAN SILVA 

TEVE SUA MOTOCICLETA SUBTRAÍDA EM UMA ESTRADA PRÓXIMA 

REDENÇÃO-PA. APÓS A SUBTRAÇÃO, OS DENUNCIADOS ADQUIRIRAM, 

RECEBERAM E TRANSPORTARAM, EM PROVEITO PRÓPRIO, O REFERIDO 

OBJETO. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE, NA DATA DOS FATOS, A 

GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR REALIZAVA RONDAS PELAS VIAS 

PÚBLICAS QUANDO SE DEPAROU COM OS INCREPADOS EMPURRANDO 

A REFERIDA MOTOCICLETA, SENDO QUE, AO AVISTAREM A VIATURA, 

TENTARAM EMPREENDER FULGA. ATO CONTÍNUO, FOI EFETUADA A 

ABORDAGEM DOS DENUNCIADOS PELOS POLÍCIAIS MILITARES, QUE 

CONSTATARAM SER MOTOCICLETA PRODUTO DE ROUBO, O QUE 

ENSEJOU A APREENSÃO DO OBJETO.

Despacho: Vistos.I. Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério 

Público em desfavor dos denunciados Paulo Almeida de Souza e Marcio 

Correa Silva para apuração do crime previsto no art. 180, caput, do Código 

Penal.Analisados os elementos informativos coligidos aos autos, constato 

a existência de lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do 

fumus boni juris. Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, 

vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo 

Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do Código do Processo 

Penal.Considerando os critérios dos artigos 394 do Código do Processo de 

Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário.Nos 

termos do Código de Processo Penal, artigo 396, determino a citação dos 

denunciados para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma procedimental, 

devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares 

e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a intimação, 

quando necessário.O oficial deverá indagar aos acusados se possuem 

advogado constituído ou condições para contratar um. Caso, qualquer dos 

acusados, declare não possuir condições para constituir advogado, 

voltem os autos conclusos para nomeação de defensor dativo.II. Defiro o 

pedido de juntada das folhas e certidões de antecedentes criminais em 

nome dos acusados provenientes do Instituto Nacional de Identificação e 

Instituto de Criminalística dos Estados de Mato Grosso, conforme requerido 

pelo Ministério Público.III. Havendo processo de execução penal em trâmite 
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em desfavor dos réus, proceda-se à comunicação do juízo competente, 

conforme determinado pela Resolução CNJ nº. 113/2007, artigo 

20.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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 03 de fevereiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66869 Nr: 2081-59.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINÊS BEZERRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDINÊS BEZERRA NETO, Cpf: 

87471817291, Rg: 4814342, Filiação: Maria de Lurdes Bezerra e Cícero 

Neres Bezerra, data de nascimento: 13/04/1982, brasileiro(a), natural de 

Conceição do Araguaia-PA, convivente, vaqueiro. 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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE VALDINÊS BEZERRA NETO PARA 

APURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 306 E 309, C/C ARTIGO 

298, INCISO III DA LEI Nº 9.503/97, NOS TERMOS DO ARTIGO 69 DO 

CÓDIGO PENAL. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS QUE, NO DIA 

10/06/2018, PR VOLTA DAS 00H30MIN, EM VIA PÚBLICA, NA AV. "B", 

PRÓXIMO AO BAR DA TOTI, NESTA CIDADE E COMARCA DE VILA 

RICA-MT, VALDINES BEZERRA NETO, CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR, 

MODELO GOL, COR VERMELHA, PLACAS OGW-0976, COM CAPACIDADE 

PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCCOL, SEM 

POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. SEGUNDO RESTOU 

APURADO, POLICIAIS MILITARES REALIZARAM RONDAS PELA AV. B, 

QUANDO DEPARARAM-SE COM O VEÍCULO ACIMA DESCRITO 

CONDUZIDO PELO ACUSADO EM ALTA VELOCIDADE E FAZENDO 

ZIGUE-ZAGUE, GERANDO, PORTANTO, PERIGO DE DANO A PEDESTRES 

E DEMAIS CONDUTORES. ATO CONTÍNUO, OS MILICIANOS EMITIRAM 

SINAIS DE PARADA, PORÉM O ACUSADO NÃO OBEDECEU E CONDUZIU O 

SEU VEÍCULO ATÉ O ESTACIONAMENTO DENOMINADO "BAR DO TOTI", 

OPORTUNIDADE EM QUE FOI ABORDADO E CONSTATADO QUE ESTAVA 

CONDUZINDO VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA 

ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, SENDO EFETUADA 

A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE. AO SER INTERROGADO, O DENUNCIADO 

CONFIRMOU TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA, BEM COMO AFIRMOU 

NÃO POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.

Despacho: Vistos.I. Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério 

Público em desfavor de Valdinês Bezerra Neto para apuração do crime 

previsto nos arts. 306 e 309 c/c art. 298, inciso III da Lei n° 9.503/97, nos 

termos do art. 69 do CP.Analisados os elementos informativos coligidos 

aos autos, constato a existência de lastro probatório mínimo e idôneo a 

denotar a existência do fumus boni juris. Assim, RECEBO a denúncia por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do Código 

do Processo Penal.Considerando os critérios dos artigos 394 do Código do 

Processo de Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito 

sumário.Nos termos do Código de Processo Penal, artigo 396, determino a 

citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma 

procedimental, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo a 

intimação, quando necessário.O oficial deverá indagar ao acusado se 

possui advogado constituído ou condições para contratar um. Caso o 

acusado declare não possuir condições para constituir advogado, voltem 

os autos conclusos para nomeação de defensor dativo.No mais, advirto 

aos acusados que, caso se mude de endereço sem prévia comunicação a 

este juízo, será aplicável a norma insculpida no Código de Processo Penal 

em seu artigo 367, devendo prosseguir o feito sem a presença dos 

réus.Designo audiência para oferecimento do benefício da suspensão 

condicional do processo ao denunciado Valdinês Bezerra Neto a ser 

realizada no dia 11 de dezembro de 2018, às 16h00min (horário oficial de 

Mato Grosso).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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 03 de fevereiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69370 Nr: 824-62.2019.811.0049

 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: CLEBER MOREIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES 

- OAB:17.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação das partes para 

especificarem as provas que desejam produzir, justificando-as e/ou se 

são pelo julgamento antecipado da lide no prazo de 10(dez) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25555 Nr: 1954-68.2011.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRO DA SILVA MARTINS, Cpf: 

85253995234, Rg: 4.008.518, Filiação: Maria Graças Silva e Benito 

Benescio Martins, data de nascimento: 24/12/1977, brasileiro(a), natural de 

Conceição do Araguaia-PA, convivente, serviços gerais. 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: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE SANDRO DA SILVA MARTINS 

PARA APURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, § 4º. INCISOS I 

E II DO CÓDIGO PENAL. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS QUE, NO DIA 

29/05/2011, NA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA 04, Nº 96, SETOR SUL, 

NESTA CIDADE E COMARCA DE VILA RICA-MT, O DENUNCIADO SANDRO 

DA SILVA MARTINS, COM ANIMUS DE ASSENHOREAMENTO DEFINITIVO, 

MEDIANTE ROMPIMNETO DE OBSTÁCULO, SUBTRAIU, PARA SI, COISA 

ALHEIA MÓVEL, CONSISTENTES EM 01 (UMA) CAIXA DE PESCA COM 

VÁRIOS ACESSÓRIOS, 01 (UMA) MALA DE COR PRETA COM TRALHAS 

DE PESCA, 01 (UM) NOTEBOOK, 01 (UMA) CARTEIRA CONTENDO TRÊS 

CORDÕES E ANEL DE OURO, 01 (UMA) CÂMARA DIGITAL, 01 (UM) 

APARELHO DVD E 02 (DUAS)MOCHILAS ESCOLARES, TUDO 

PERTENCENTE A VÍTIMA MIRIA MATIAS BESSA. SEGUNDO APARECE NOS 

AUTOS, O DENUNCIADO ESTAVA PASSANDO DIANTE A RESIDÊNCIA 

QUANDO, APROVEITANDO-SE QUE A MORADORA NÃO SE 

ENCONTRAVA, PULOU O MURO, ARROMBOU A PORTA DOS FUNDOS, 
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ALCANÇANDO O INTERIOR DA RESIDÊNCIA, LEVANDO CONSIGO OS 

OBJETOS ACIMA DESCRITOS. EM CUMPRIMENTO A UM MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO DENUNCIADO, 

FORAM ENCONTRADOS DIVERSOS OBJETOS, DENTRE ELES, DUAS 

CAIXAS E UMA MALA PRETA CONTENDO VÁRIOS ACESSÓRIOS PARA 

PESCA. DIANTE DISSO, A POLÍCIA CIVIL ENTROU EM CONTATO COM A 

VÍTIMA, QUE SE DIRIGIU ATÉ A DELEGACIA E RECONHECEU OS OBJETOS 

FURTADOS.

Despacho: Vistos.Recebo a Denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do Código do Processo 

Penal.Considerando os critérios dos artigos 396 do Código do Processo de 

Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário.Cite(m)

-se o (s) denunciado (s) para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, 

poderá (ão) arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo a intimação, quando necessário.O oficial deverá indagar ao 

(s) acusado (s) se possui (em) advogado constituído ou condições para 

contratar um. Caso o (s) acusado (s) declare (m) não possuir condições 

para constituir advogado, tragam-me os autos conclusos.Defiro os 

requerimentos formulados pelo MP.Após, tornem conclusos.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, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 04 de fevereiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000656-85.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Considerando a pauta da GERA MEDICINA, onde o expert 

nomeado nestes autos atua, IMPULSIONO-O a fim de designar data para 

realização da perícia médica, para o DIA 27 DE MARÇO DE 2020, COM 

INÍCIO ÀS 08 HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto 

Garças. ALTO GARÇAS, 5 de fevereiro de 2020. GERSON NUNES DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: Rua Dom Aquino, 383, CENTRO, ALTO 

GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34712508

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000756-40.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MATIAS DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMA MATIAS DE FREITAS ARAUJO OAB - RO2084 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Considerando a pauta da GERA MEDICINA, onde o expert 

nomeado nestes autos atua, IMPULSIONO-O a fim de designar data para 

realização da perícia médica, para o DIA 27 DE MARÇO DE 2020, COM 

INÍCIO ÀS 08 HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto 

Garças. ALTO GARÇAS, 5 de fevereiro de 2020. GERSON NUNES DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: Rua Dom Aquino, 383, CENTRO, ALTO 

GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34712508

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000649-93.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON TORRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Considerando a pauta da GERA MEDICINA, onde o expert 

nomeado nestes autos atua, IMPULSIONO-O a fim de designar data para 

realização da perícia médica, para o DIA 27 DE MARÇO DE 2020, COM 

INÍCIO ÀS 08 HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto 

Garças. ALTO GARÇAS, 5 de fevereiro de 2020. GERSON NUNES DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: Rua Dom Aquino, 383, CENTRO, ALTO 

GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34712508

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000646-41.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Considerando a pauta da GERA MEDICINA, onde o expert 

nomeado nestes autos atua, IMPULSIONO-O a fim de designar data para 

realização da perícia médica, para o DIA 27 DE MARÇO DE 2020, COM 

INÍCIO ÀS 08 HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto 

Garças. ALTO GARÇAS, 5 de fevereiro de 2020. GERSON NUNES DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: Rua Dom Aquino, 383, CENTRO, ALTO 

GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34712508

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000638-64.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA DE PAULA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Considerando a pauta da GERA MEDICINA, onde o expert 

nomeado nestes autos atua, IMPULSIONO-O a fim de designar data para 

realização da perícia médica, para o DIA 27 DE MARÇO DE 2020, COM 

INÍCIO ÀS 08 HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto 

Garças. ALTO GARÇAS, 5 de fevereiro de 2020. GERSON NUNES DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: Rua Dom Aquino, 383, CENTRO, ALTO 

GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34712508

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000640-34.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI AMANCIO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Considerando a pauta da GERA MEDICINA, onde o expert 

nomeado nestes autos atua, IMPULSIONO-O a fim de designar data para 

realização da perícia médica, para o DIA 27 DE MARÇO DE 2020, COM 

INÍCIO ÀS 08 HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto 
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Garças. ALTO GARÇAS, 5 de fevereiro de 2020. GERSON NUNES DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: Rua Dom Aquino, 383, CENTRO, ALTO 

GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34712508

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60563 Nr: 244-74.2019.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivania Nascimento dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 244-74.2019.811.0035 – 60563

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Edivania Nascimento dos Santos

CITANDO: Denunciado(a): Edivania Nascimento dos Santos, Cpf: 

00938298259, Rg: 6186611 PC PA Filiação: Edilson Lima do Rosário e 

Maria do Socorro Nascimento e Nascimento, data de nascimento: 

11/05/1988, brasileiro(a), natural de Castanhal-PA, convivente, 

desempregada, Endereço: Rua José Bonifácio S/n, Bairro: Centro, Cidade: 

Alto Garças-MT, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: CITAÇÃO da pessoa acima especificada, para responder à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias, com a advertência de que o não 

comparecimento implicará a suspensão do feito e do curso do prazo 

prescricional, assim como poderá ensejar a decretação de prisão 

preventiva.

 RESUMO DA INICIAL: No dia 15 de novembro de 2019, por volta das 

09h30min, no interior da residência, situada na Rua José Bonifácio, s/n, 

nesta cidade, a denunciada, com vontade livre e consciente de ilicitude de 

sua conduta, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser 

produto de crime, consistente em 01 aparelho celular marca LG K10, de 

cor dourada, 01 aparelho celular marca Samsung, cor rose e 01 aparelho 

celular marca Samsung, de cor rose, conforme Termo de Apreensão e 

BO. Apurou-se que, em datas pretéritas, foram registradas pelas vítimas 

Patrícia Tomaz Soares e Artemiza da Silva Araújo, boletins de ocorrência, 

noticiando, noticiando o furto de aparelhos celulares. Após os fatos acima 

informados, a polícia militar tomou conhecimento que uma pessoa 

identificada como Edivânia Nascimento dos Santos teria procurado 

assistência técnica para desbloquear alguns celulares. No dia dos fatos, 

os policiais realizavam rondas de rotina pela Avenida Sete de Setembro, 

quando avistaram a denunciada em atitude suspeita, motivo pelo qual foi 

feita a abordagem. Os militares reconheceram esta como sendo a pessoa 

identificada como Edivânia. (...)Registra-se, por oportuno, que Patrícia e 

Artemiza, reconheceram ao objetos e apresentaram notas fiscais...Face 

ao exposto, o MPE/MT denuncia Edivânia Nascimento dos Santos, como 

incurso na sanção do artigo 180 do CPB...... Alto Garças, 02 de abril de 

2019. Elton Oliveira Amaral – Promotor de Justiça.

DECISÃO/DESPACHO: DECISÃO. Vistos, etc. Verifica-se que a ré não foi 

encontrada no endereço indicado na exordial acusatória, sendo informado 

que está em lugar incerto e não sabido. Todavia, por ser considerada 

“nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em 

que o juiz exerce a sua jurisdição” - Súmula 351 do STF - OFICIE-SE à 

SEJUDH para que informe se a denunciada Edivânia Nascimento dos 

Santos está presa em algum estabelecimento prisional desta unidade 

federativa. Caso a resposta do ofício retro seja negativa, nos termos do 

artigo 361 do Código de Processo Penal, “se o réu não for encontrado, 

será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias”, CITE-SE a 

denunciada Edivânia Nascimento dos Santos, por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias, para responder à acusação no prazo de 10 (dez) dias, com 

a advertência de que o não comparecimento implicará a suspensão do 

feito e do curso do prazo prescricional, assim como poderá ensejar a 

decretação de prisão preventiva. Decorrido o prazo da citação ficta, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público. Caso a denunciada esteja presa em 

alguma unidade prisional do Estado, EXPEÇA-SE mandado de citação, com 

as advertências contidas no recebimento da denúncia. Advirta-se que o 

presente feito tem prioridade de tramitação, de modo que, os prazos de 

movimentação processual e os mandados judiciais deverão ser cumpridos 

em regime de urgência, nos termos do parágrafo único, do art. 548 da 

CNGC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes. Juíza de Direito. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Alto Garças - MT, 4 de fevereiro de 2020.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor Judiciário

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000079-96.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES E CÍVEL DE MINEIROS GO 

(DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE THESSALÔNICO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

BACKENBAUER DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURICO DE SOUZA OAB - GO8030 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000079-96.2020.8.11.0092. DEPRECANTE: 

JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES E CÍVEL DE MINEIROS GO 

ESPÓLIO: ESPÓLIO DE THESSALÔNICO DE OLIVEIRA TESTEMUNHA: 

BACKENBAUER DE OLIVEIRA Diante da certidão de I.D 28726372, 

intime-se o requerente para recolher as custas judiciais, sob pena de 

devolução da presente missiva. ALTO TAQUARI, 3 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34201 Nr: 236-62.2015.811.0092

 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: PLdL, SRdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE CRISTINA BOÇO DO 

ROSÁRIO - OAB:240803, Jesus Queiroz Baird - OAB:3510, LEONARDO 

PINCELLI CARRIJO - OAB:16417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos para declarar que a 

requerida ISADORA CARVALHO LIMA é filha do autor SEBASTIÃO 

RIBEIRO DE MATTOS, passando a chamar-se ISADORA CARVALHO 

MATTOS, bem como retificando seu Assento de Nascimento excluindo-se 

deste o nome de PAULO LEMOS DE LIMA e seus ascendentes e 

incluindo-se o nome do autor SEBASTIÃO RIBEIRO DE MATTOS e seus 

ascendentes. Fica resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.Em razão da sucumbência, condeno a ré no pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios, ficando sua 

exigibilidade suspensa por ser hipossuficiente.Diante da ausência de 

Defensoria Pública nesta comarca, arbitro honorários em favor do 

advogado nomeado para exercer a defesa da parte requerida em juízo no 

valor de 1 (uma) URH, a ser custeada pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a respectiva certidão.Após o trânsito em julgado, expeça-se 

Mandado ao Cartório de Registro Civil para retificação da paternidade junto 

ao Assento de Nascimento da requerida. Ciência ao Ministério Público.Em 

seguida, arquivem-se. P.I.
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34933 Nr: 629-84.2015.811.0092

 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: ETH - Bioenergia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 

TRANSPORTES –EIRELI–ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CELSO FONSECA 

PUGLIESE - OAB:155.105/SP, LAURA FANUCCHI - OAB:374979, Nahíma 

Müller - OAB:235.630/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRASIL MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 

TRANSPORTES –EIRELI–ME, CNPJ: 13138538000109. 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: Segundo consta na Inicial, a Ré alega ter realizado 

negócio jurídico com a Requerente, a qual indicou a protesto duplicata 

sacada indevidamente no valor de R$ 240.000,00, cujo suposto título não 

foi acompanhado de qualquer documento - nem mesmo nota fiscal- nesse 

contexto, de acordo com a reclamante, não restou outra alternativa senão 

ajuizar ação cautelar para sustar o protesto da duplicata, sob pena de 

risco de lesão grave ao direito.

Despacho/Decisão: Processo nº:629-84.2015.811.0092 – Código 

34933Tipo de Ação: Declaratória de Inexigibilidade de Título 

ExtrajudicialRequerente(s):Brenco – Companhia Brasileira de Energia 

Renováve lAdv .  Requeren te (s ) :Nah íma Mü l le r  e  Ou t ros 

[constituídos]Requerido(s): Brasil Máquinas Agrícolas e Transportes – 

EIRELI – ME DECISÃO – DETERMINAÇÃO – [101013]Vistos etc.1. Recebo a 

inicial, porque preenchidos os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, 

ambos do Código de Processo Civil.2. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências:a)Apensem-se estes autos ao processo n º 

468-74.2015.811.0092, Código 34660;b)Cite-se a parte requerida para 

tomar conhecimento da ação que lhe fora proposta, bem como, para, 

querendo, contestar a ação, constando do mandado as advertências 

legais (arts. 285 e 319, ambos do CPC);c)Transcorrido o prazo, com ou 

sem resposta da parte requerida, certifique-se e intime-se a parte 

requerente, via DJe na pessoa de seu(s) advogado(s) [item 28, página 10, 

da petição inicial], para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que entender de direito;d)Após, voltem-me 

conclusos.Alto Taquari, 24 de agosto de 2015.Luis Felipe Lara de 

SouzaJuiz 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, Eder Corrêa da Silva, 

digitei.

Alto Taquari, 27 de janeiro de 2020

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22407 Nr: 124-98.2012.811.0092

 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: Renato Sanini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Carlos Doge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA (10458)

Trata-se de Rescisão contratual proposta por RENATO SANINI em face de 

FABIO CARLOS DODGE, já qualificados nos autos.

Às (fls.61) foi determinada a intimação por meio postal da parte autora 

para, no prazo de 15 dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

 Referidas correspondências retornaram sem êxito, ante a inércia do autor 

em atualizar seu endereço.

 É o relatório. Decido.

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, não tendo cumprido com os atos que lhe cabiam, 

mantendo-se inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhidas.

Desnecessária a intimação do requerido ante a ausência de chamamento 

inicial.

P.I.

Alto Taquari/MT, 17 de setembro de 2019.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35323 Nr: 846-30.2015.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEBN, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AILTON FERREIRA SOARES, Filiação: 

Geni Ferreira Soares e Diogo Ferreira Soares, brasileiro(a), natural de 

Querência-MT, convivente. 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: Segundo consta nos Autos, as partes conviveram 

maritalmente e se separaram há 04 (quatro) anos, onde, desse 

relacionamento nasceram 02 (duas) crianças. Supostamente, ao término 

do relacionamento a requerente mudou-se para o Município de Alto 

Taquari, levando em sua companhia os infantes, sendo que o requerido foi 

até lá e, sob ameaça de morte, tomou para si as crianças, retornando para 

Querência, sem permitir, inclusive, que a genitora tivesse contato com a 

prole.

Despacho/Decisão: Processo nº:846-30.2015.811.0092 – Código 

35323Tipo de Ação:Guarda Requerente:Maria Elcione Bezerra 

NeresSubst. Processual:Ministério Público do Estado de Mato 

GrossoRequerida:Ailton Ferreira SoaresDECISÃO – DETERMINAÇÃO – 

[101013]Vistos etc.1. Acolho o declínio de competência formulado pelo 

Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, porque conforme 

demonstram os documentos que instruem o feito, a parte requerente e os 

menores tem domicílio nesta Comarca.2. Cumpra a Secretaria as seguintes 

procidências:a)Processe-se em segredo de justiça, conforme inteligência 

do artigo 155, inciso II, do Código de Processo Civil;b)Procedam-se as 

retificações e alterações necessárias no Sistema Apolo, inserindo no polo 

ativo (requerente) MARIA ELCIONE BEZERRA NERES e no polo passivo 

(requerido) AILTON FERREIRA SOARES;c)Depreque-se ao Juízo da 

Comarca de Querência/MT a citação da parte requerida para tomar 

conhecimento da ação que lhe fora proposta, bem como para, querendo, 

contestar a ação, no prazo de 15 dias, constando do mandado as 

advertências legais [arts. 285 e 319, ambos do CPC];d)Remetam-se os 

autos para a Assistente Social e Psicóloga deste foro, para que, no prazo 
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30 (trinta) dias, procedam a realização de estudo psicossocial dos 

menores KAUÃ NERES SOARES e ÉRIKA NERES SOARES, da genitora 

MARIA ELCIONE BEZERRA NERES, inclusive, dos coabitantes da unidade 

familiar;e)Juntado a carta precatória e o estudo psicossocial, 

independentemente de nova conclusão, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual;f)Após, voltem-me conclusos.Alto Taquari, 9 de 

outubro de 2015.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz 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, Eder Corrêa da Silva, 

digitei.

Alto Taquari, 23 de janeiro de 2020

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50468 Nr: 2143-67.2018.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGDS, ASDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALTER FERREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

01050957105, Rg: 16107039, natural de Rondonópolis-MT, solteiro(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: Segundo consta na Inicial, a primeira requerente possui 

a guarda do filho menor obtida através de acordo extrajudicial homologado 

em juízo. O menor passou a residir com a avó materna, nesta cidade de 

Alto Taquari, portanto pretendem regular a guarda em favor da avó.

Despacho/Decisão: Cite-se o réu Valter Ferreira de Oliveira para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar o pedido.Proceda-se ao 

estudo psicossocial do caso.

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, Eder Corrêa da Silva, 

digitei.

Alto Taquari, 23 de janeiro de 2020

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40623 Nr: 291-42.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIERIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhapael Salles Scutti - TERCEIROS, AUREO 

APARECIDO SCUTTI, MARILDA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI GIACCHINI - OAB:7.329/MS, 

GUSTAVO UBIRAJARA GIANCCHINI - OAB:10895-B/MS, JORDELINO 

GARCIA DE OLIVEIRA - OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lamonica Pereira - 

OAB:35936/PR

 Defiro o pedido de Ref. 73.

Diante do saldo remanescente, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do bem indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40623 Nr: 291-42.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIERIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhapael Salles Scutti - TERCEIROS, AUREO 

APARECIDO SCUTTI, MARILDA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI GIACCHINI - OAB:7.329/MS, 

GUSTAVO UBIRAJARA GIANCCHINI - OAB:10895-B/MS, JORDELINO 

GARCIA DE OLIVEIRA - OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lamonica Pereira - 

OAB:35936/PR

 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.: 46897 Nr: 539-71.2018.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Lima Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devaldir de Lima - Espolio, JUÍZO DA 

COMARCA DE ALTO TAQUARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o pedido de adjudicação de Ref. 09, relativo ao(s) bem(ns) 

deixado(s) pelo falecido Devaldir de Lima, em favor da única herdeira - 

Maria Lúcia de Lima Portela, o que faço com fundamento no artigo 659, 

parágrafo único, do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais 

direitos de terceiros.

Condeno a requerente no pagamento das despesas processuais, ficando 

a exigência suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, com 

fulcro no § 3º do art. 98 do CPC.

 Transitada em julgado, expeça-se carta de adjudicação.

Em seguida, intime-se a Fazenda Pública Estadual, mediante carga dos 

autos, nos termos dos artigos 659, §2º e 662, §2º, ambos do Código de 

Processo Civil.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para a defesa da 

parte autora em juízo no importe de 3 (três) URH, a ser custeada pelo 

Estado de Mato Grosso.

Após, arquivem-se.

 P.I

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51509 Nr: 2593-10.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Possidonio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Intimem-se as partes para apresentarem as suas respectivas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 52680 Nr: 313-32.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Marden Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BARRETO 

PASSADORE - OAB:3.978/TO

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 33), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/05/2020, às 

13h30min. (Horário MT)
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III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36516 Nr: 206-90.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Franco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Diante do transito em julgado, cumpra-se o dispositivo da sentença de 

Ref. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36936 Nr: 373-10.2016.811.0092

 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): LUIZ RENATO SAPAROLLI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido do exequente.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação, observando os bens 

localizados via sistema Renajud às fls. 33, bem como o endereço 

informado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38429 Nr: 1199-36.2016.811.0092

 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: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento do Sul de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA JARDIM DOS SANTOS - 

OAB:75250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358 - 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38580 Nr: 1311-05.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leosmar Rezende Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ZUANETTI - 

OAB:375771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se 

sobre o petitório de Ref. 42.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39990 Nr: 2252-52.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno de Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 30), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/06/2020, às 

13:15hs. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41113 Nr: 576-35.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silmara Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo Maciel Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da renúncia do advogado nomeado dativo para representar a parte 

exequente e considerando a ausência de Defensoria Pública instalada 

nesta Comarca, nomeio o Dr. Carlos Anthoniele Moreira Melo OAB/MT 

26.965/B, para patrocinar a defesa da exequente em juízo, os honorários 

advocatícios serão arbitrados posteriormente.

Intime-o da presente nomeação.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado Roadam Jhonei de Paula Leal 

que atuou na defesa da parte exequente em juízo no importe de 02 (duas) 

URH, a serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se pessoalmente a parte exequente, na pessoa de sua genitora, 

para, no prazo de 10 dias, informar acerca do adimplemento do débito, sob 

pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45074 Nr: 2801-28.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Angelo Froes, Thiago Wagner Zago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (fls. 278-285 e 311-319), verifico 

que não restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/05/2020, às 

13h15min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34433 Nr: 365-67.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edirlei Jose Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 50), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 
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DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/06/2020, às 

13:00hs. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23126 Nr: 840-28.2012.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - 

BRDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Slaviero Agroindustrial ltda., Anderson 

Fumagalli, Simone Slaviero Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janice Keller Araújo - 

OAB:14.003-PR, Thiago Faria - OAB:32554/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em observância a petição retro e visando a extinção do 

presente feito, que esta secretaria conseguiu emitir uma guia de 

diligências no valor aproximado do devido, a qual junto neste ato em 

anexo. Dessa forma, em caso de aceitação da parte devedora, poderá ser 

feito o devido recolhimento até a respectiva validade, prevista para 

09/02/2020 (Código de Barras n.º 00190.00009 03157.460001 

00233.542174 8 81600000063231).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21383 Nr: 193-67.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Pereira da Silva, Cláudio Oliveira 

Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELSON PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

72409398120, Rg: 001102374, Filiação: de Maria Nunes da Silva e Alceu 

Pereira da Silva, data de nascimento: 11/08/1977, brasileiro(a), natural de 

Paranaiba-MS, casado(a), pedreiro. 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: Consta nos autos que no dia 11/02/2011, no período 

noturno, o denunciado supostamente portava uma arma de fogo Carabina, 

Rossi, com numeração raspada, calibre 22, com capacidade de 12 tiros, 

utilizada para ameaçar a Vítima, na localidade do "Bar do Beiçola", onde, 

supostamente não efetuou os disparos, pois testemunhas seguraram no 

cano da arma e pediram para que parasse com a ação; sendo que, 

posteriormente, o denunciado danificou o carro da vítima desferindo 

golpes nos vidros e ateou fogo no carro de um segundo denunciado.

Despacho: Processo nº 193-67.2011.811.0092 – Código Apolo 21383Tipo 

de Ação: Penal / Procedimento Ordinário Autor: Ministério Público do 

Estado de Mato GrossoDenunciados: Nelson Pereira da SilvaCláudio 

Oliveira da SilvaDECISÃO – RECEBIMENTO – DENÚNCIA – [10391]Vistos 

etc.1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu, em 

10-2-2014, denúncia em desfavor de (i) Nelson Pereira da Silva, 

qualificado à fl. 09, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 16, 

parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 [posse ou porte ilegal de 

arma de fogo de uso restrito], cumulado com os artigos 147 [ameaça] e 

163, parágrafo único, inciso II, [dano qualificado, com emprego de 

substância inflamável ou explosiva], ambos do Código Penal e (ii) Cláudio 

Oliveira Narciso, qualificado à fl. 09, pela suposta prática do crime previsto 

no artigo 15, da Lei 10.826/2003 [disparo de arma de fogo], com base nos 

seguintes fatos:“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 

11 de fevereiro de 2011, em horário não especificado nos autos, no 

período noturno, o primeiro denunciado, que portava uma arma de fogo 

Carabina, Rossi, com numeração raspada, calibre 22, com capacidade de 

12 tiros, ameaçou a vítima, senhor Cláudio Oliveira Narciso, na localidade 

do ‘Bar do Beiçola’. Consta que o denunciado apontou a arma para a vítima 

e a ameaçou de morte. Consta ainda que o denunciado não efetuou o 

disparo, pois testemunhas seguraram no cano da arma, e pediram para 

que parasse com a ação e dele tomou a referida arma.Após tomarem a 

arma do primeiro denunciado, a mesma ficou nas mãos do segundo 

denunciado, que efetuou um disparo no piso. Nelson fugiu, a policia foi 

acionada e apreendeu a arma.Ainda, consta nos autos que por volta de 

1h38min, o primeiro denunciado começou a danificar o carro da vítima 

desferindo golpes nos vidros, e ainda por volta das 05h00min, o primeiro 

denunciado ateou fogo no carro do segundo, que se encontrava 

estacionado em frente a sua casa, porém na rua.” [fls. 09/10]É o relato do 

essencial. Fundamento e Decido.2. À primeira vista, a peça inicial 

acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de 

Processo Penal, bem como se fazem presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação.Por outro lado, os fatos descritos se 

subsumem às figuras típicas e há indícios suficientes da materialidade e 

da autoria delitiva para o início da persecução penal. 3. Desta feita, não 

sendo o caso de rejeição liminar (CPP, art. 395), recebo a denúncia em 

face de (i) Nelson Pereira da Silva, como incurso nos crimes previstos no 

artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 [posse ou porte 

ilegal de arma de fogo de uso restrito], cumulado com os artigos 147 

[ameaça] e 163, parágrafo único, inciso II, [dano qualificado, com emprego 

de substância inflamável ou explosiva], ambos do Código Penal e (ii) 

Cláudio Oliveira Narciso, como incurso no crime previsto no artigo 15, da 

Lei 10.826/2003 [disparo de arma de fogo].4. Cumpra a Secretaria as 

seguintes providências:(a)Procedam-se as alterações pertinentes na capa 

dos autos e sistema APOLO;(b)Citem-se os acusados para responderem 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396, 

caput), 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 (artigo 396-A, do CPP).Conste no mandado 

de citação, nos termos dos itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, que o oficial 

de justiça deverá, obrigatoriamente, indagar aos acusados se eles 

possuem ou pretendem constituir advogado ou se desejam um defensor 

dativo para patrocinar a sua defesa. Se os Acusados manifestarem que 

possui advogado deverá ser informado o nome deste na certidão. 

Todavia, se os Acusados manifestarem que não tem condições 

econômicas para constituir advogado ou se decorrer o prazo para 

oferecimento da defesa sem indicação de advogado, sigam os autos com 

urgência conclusos para nomeação de defensor;(c)Procedam-se às 

comunicações pertinentes em relação ao recebimento da denúncia, tal 

como determinado pela CNGC/MT;(d)Transcorrido o prazo, com ou sem 

oferecimento da resposta à acusação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.Alto Taquari, 1º de dezembro 2014.Luis Felipe Lara de 

SouzaJuiz 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, Eder Corrêa da Silva, 

digitei.

Alto Taquari, 04 de fevereiro de 2020

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32587 Nr: 409-23.2014.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Rocha de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOEL ROCHA DE AMORIM, Cpf: 

02926118112, Rg: 1870424-7, Filiação: Doralina Rocha do Amorim, data de 

nascimento: 30/10/1984, brasileiro(a), natural de Coxim-MS, casado(a), 

operador de máquinas, Telefone 66-9630-9552. atualmente em local 

incerto e não sabido
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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: Segundo consta na Denúncia, no dia 08/02/2014, por 

volta de 10h, no estacionamento do Mercado Super Ponto Bom Retiro, 

localizado na Av. Macário Subtil de Oliveira, o denunciado supostamente 

subtraiu 01 (uma) bicicleta, onde através das filmagens feitas pela câmera 

de segurança do mercado, foi possível visualizar o momento em que o 

autor subtraiu a referida bicicleta.

Despacho: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, e 

em atenção ao art. 89, § 4.º, da Lei n.º 9.099/95, REVOGO a decisão que 

concedeu a suspensão condicional do processo.Nessa conjuntura, 

determino o prosseguimento do feito. RECEBO A DENÚNCIA ofertada em 

desfavor do acusado em epígrafe por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.Considerando o disposto no 

art. 394, inciso I do Código de Processo Penal, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.CITE-SE o acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

constar no mandado que, na resposta, poderão arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse às suas defesas, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo sua intimação, 

quando necessário.Na hipótese de não ser apresentada resposta pelos 

réus no prazo assinalado, ou se os acusados, citados, não constituírem 

advogado ou logo adiantar que não tem condições de constituir um, 

ser-lhe-á nomeado Defensor Público para ofertar aludida defesa no 

referido prazo de 10 (dez) dias, que terá vistas dos autos pelo mesmo 

interregno.Se necessária a nomeação de defensor dativo e havendo 

Defensoria Pública instituída na Comarca, fica desde logo nomeada para o 

exercício de seu munus a culta Defensora Pública, a ser intimada 

pessoalmente a desincumbir-se de seu mister no referido 

lapso.Apresentada as respostas assinaladas, conclusos os autos para 

decisão e, se for o caso, designação de audiência de instrução e 

julgamento. Proceda-se à juntada das folhas de antecedentes dos 

indiciados junto ao sistema APOLO. Comunique-se o recebimento da 

denúncia ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação Criminal do 

Estado, bem como ao correspondente no âmbito federal e à Delegacia de 

Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos 

respectivos autos (art. 1.453, inciso II, da CNGC).Notifique-se o Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Alto Taquari-MT, 13 de julho 

de 2017.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, Eder Corrêa da Silva, 

digitei.

Alto Taquari, 04 de fevereiro de 2020

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36929 Nr: 367-03.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Garcia Simas, Carlos Cristian Campos 

Costa, Arthur Gomes Assis, Jonathan Alves da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Santos Araújo - 

OAB:2644/MT, William Santos Araújo - OAB:2644/O-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARTHUR GOMES ASSIS, Cpf: 

06012755198, Rg: 6070869, Filiação: Marta Gomes da Silva e Aldemir 

Barbosa de Assis, data de nascimento: 31/01/1995, brasileiro(a), natural 

de Caçu-GO, solteiro(a), pintor, Telefone 66-99835938. 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: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em face de MILTON GARCIAS SIMAS, CARLOS CRISTIAN 

CAMPOS COSTA, ARTHUR GOMES ASSIS e JONATHAN ALVES DA 

CUNHA pela prática da conduta prevista no artigo 14 da Lei 10.826/03.A 

denúncia narra os seguintes fatos:“Consta dos autos que no dia 28 de 

abril de 2016, por volta das 23h, na linha férrea, localizada perto da 

estrada Vicinal Marginal, nesta cidade, os denunciados, conscientes e 

dolosamente, um aderindo a conduta do outro, portaram e transportaram 

munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar. Consta dos autos, que na data supramencionada, após 

receber denúncias que havia um veículo Gol, de cor prata, perto da linha 

férrea, preparando-se para a prática do crime de furto na empresa ALL, 

policiais militares se deslocaram até o local. Posteriormente, os milicianos 

abordaram os increpados, momento em que fizeram revista no interior do 

veículo supramencionado, razão pela qual apreenderam diversos objetos, 

dentre eles, 6 (seis) munições intactas calibre 22, conforme termo de 

apreensão de fls. 16/17”.Os réus foram presos em flagrante, sendo 

concedida liberdade provisória pela Autoridade Policial mediante o 

pagamento de fiança. Fls.115/116A denúncia foi recebida em 19/08/2016, 

os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação por meio de 

advogado constituído. Em audiência de instrução foram ouvidas quatro 

testemunhas e interrogado os réus. Em alegações finais, o Ministério 

Público pediu a condenação do réu Carlos Cristian Campos Costa e a 

absolvição dos demais réus, e a Defesa, por sua vez, pediu a absolvição 

dos réus pela ausência de perigo in concreto. É o relatório. DECIDO.A 

materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do Boletim de 

Ocorrência, Auto de Apreensão e Exame de Eficiência de Arma de Fogo. 

Em relação à autoria, extraio dos depoimentos prestados pelo investigador 

da Polícia Civil João Coelho dos Santos Neto, tanto na fase inquisitorial 

quanto em juízo, que as munições foram encontradas na mochila que o 

acusado Carlos Cristian Campos Costa apontou como sua.Ao serem 

interrogados em juízo, os réus atribuíram as munições ao acusado Carlos 

Cristian. Sendo que o próprio acusado a quem foi atribuída a munição 

também confessou em seu interrogatório em juízo serem suas as 6 (seis) 

munições de calibre .22.Logo, também não há dúvidas quanto à autoria.A 

defesa manifesta-se pela absolvição, sob o argumento de que não houve 

a incidência de perigo concreto, apresentando como base um julgado do 

ano de 2009.Todavia, esclareço que o delito capitulado no art. 14 do 

Estatuto do Desarmamento, que tipifica o porte irregular de arma de fogo e 

munições de uso permitido, na atual doutrina e jurisprudência, não exige 

que haja o perigo concreto para consumação do delito.No mesmo sentido 

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Note-se:“O simples fato 

de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos nos arts. 12, 

14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato e 

de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de 

perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública”. 

Julgados: HC 432691/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018; HC 433241/RS, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

12/06/2018, DJe 22/06/2018; HC 430272/MG, Rel. Ministro RIBEIRO 

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018; AgRg 

no REsp 1708014/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018; AgRg no REsp 1688268/RS, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

19/04/2018, DJe 30/04/2018; HC 434093/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 24/04/2018. 

(VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 493)Destarte, impõe-se a 

condenação do réu Carlos Cristian Campos Costa na forma da denúncia e 

absolvição dos demais acusados. ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente 

procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu CARLOS 

CRISTIAN CAMPOS COSTA pela prática do crime previsto no artigo 14 da 

Lei 10.826/03, e ABSOLVER os acusados MILTON GARCIAS SIMAS, 

ARTHUR GOMES ASSIS e JONATHAN ALVES DA CUNHA, nos termos do 

artigo 386, V do Código de Processo PenalEm observância às diretrizes do 

artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena do réu Carlos 

Cristian Campos Costa. Analisando as circunstâncias judiciais previstas 

no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias, motivos e 

consequências normais à espécie de delito. O réu é primário. Não há 

dados nos autos para atestar a conduta social e personalidade. Nesse 

cenário, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 

10 (dez) dias-multa.Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante 
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da confissão, todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique 

abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.Por fim, não 

concorrendo circunstância agravante nem causas de diminuição ou 

aumento de pena, fica a pena fixada definitivamente em 2 (DOIS) ANOS DE 

RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.O valor de cada dia-multa 

corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato, considerando a situação econômica dos réus. Fixo o REGIME 

ABERTO para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º, 

“c”, do Código Penal. Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por 2 (DUAS) RESTRITITVAS DE DIREITOS, a serem 

estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.DISPOSIÇÕES FINAIS No 

tocante às munições apreendidas, encaminhe-as ao Comando do Exército 

para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às 

Forças Armadas, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/03.O valor da 

fiança prestada pelo réu condenado será utilizada para pagamento das 

custas processuais, da multa aplicada e eventual prestação pecuniária 

(Art. 336 do CPP). Quanto aos réus absolvidos, proceda-se a restituição 

dos valores.Certificado o trânsito em julgado: I – Expeça-se Guia de 

Execução Definitiva; II – Proceda-se às comunicações devidas ao Instituto 

Nacional de Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via 

Sistema INFODIP, e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação; III – 

Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem 

destinação na sentença, e, em caso positivo, remetam-se os autos 

conclusos para a devida destinação; IV – Após, remetam-se os autos ao 

“Arquivo Definitivo”.Condeno o réu Carlos Cristian Campos Costa no 

pagamento das custas processuais.P.I.

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, Eder Corrêa da Silva, 

digitei.

Alto Taquari, 04 de fevereiro de 2020

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000896-97.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO PEREIRA FALEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000896-97.2019.8.11.0092. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MURILLO 

PEREIRA FALEIRO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NU PAGAMENTOS S.A. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto à contestação e documentos juntados. ALTO TAQUARI, 5 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57168 Nr: 49-78.2020.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Silva Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDELMA APARECIDA DE 

OLIVEIRA MARTINS DA MOTA - OAB:22843/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente certidão para fins de intimar o querelante, 

bem como a advogada deste, acerca da designação de audiência 

Preliminar para o dia 05 de março de 2020, às 15 horas (horário de MT).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-53.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DONIZETI RULLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA OAB - MT5049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SANTISSIMA EMPREENDIMENTOS PECUARIOS LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO (REQUERIDO)

GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TACIANA CRISTINA TEIXEIRA MACEDO OAB - SP335818 

(ADVOGADO(A))

AISLAN DE QUEIROGA TRIGO OAB - SP200308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000498-53.2019.8.11.0092. REQUERENTE: MARIO DONIZETI RULLI 

REQUERIDO: MARIA SANTISSIMA EMPREENDIMENTOS PECUARIOS LTDA. 

- ME, FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO, GREGORIO TOLENTINO 

MORETTI DE ALMEIDA Mantenho a decisão que deferiu a busca e 

apreensão pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. ALTO TAQUARI, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000760-68.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMERICO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça em que informa não ter sido possível citar o requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000823-93.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000859-38.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

SOLANGE DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

ALISSON VENANCIO DE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELIZANGELA RODEL (REQUERENTE)

H. M. V. (REQUERENTE)

REGINA DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

CELIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE VENANCIO DOS SANTOS (ESPÓLIO)

 

Intimação da inventariante para apresentar as primeiras declarações no 

prazo de 20 (vinte) dias, conforme decisão deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000898-35.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENILCE SANTOS MACEDO (REQUERENTE)

RENILTON SANTOS MACEDO (REQUERENTE)

RUDIVAL SANTOS MACEDO (REQUERENTE)

MANUEL LUIZ SANTOS MACEDO (REQUERENTE)

CLEONICE SANTOS MACEDO (REQUERENTE)

IVANICE SANTOS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte interessada requerente, através de seu(s) 

advogado(s)/defensor público, para que tenha ciência da 

resposta/resultado do ofício encaminhado ao Banco Bradesco, e, 

querendo, manifeste no prazo de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 437, § 1º.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000970-22.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FLORENCIO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001018-78.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BORGES FURLANI OAB - SP364350 (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO OAB - SP330527 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001018-78.2019.8.11.0038 AUTOR(A): CAIO HENRIQUE DE CARVALHO 

RÉU: BANCO BRADESCO SA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – 

NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes CAIO HENRIQUE DE CARVALHO 

e BANCO BRADESCO SA, em que aquela, entre pedidos outros, requer a 

concessão da assistência judiciária gratuita, limitando-se em juntar 

instrumento de mandato que não dá poderes específicos ao 

advogado/patrono de firmar compromisso e assinar declaração de 

hipossuficiência econômica, que deve constar de cláusula específica – 

NCPC, art. 105, caput. Ademais, ausente a declaração de hipossuficiência 

firmada pela parte ou a demonstração de poderes ao advogado/patrono, 

como já mencionado suso, sendo aquele quem recebe a sanção do 

décuplo a título de multa previsto em lei, em caso de má-fé – NCPC, art. 

100, parágrafo único -, assim como verifico que faz o requerimento sem 

esclarecimento algum sobre os rendimentos ou situação econômica, em 

que pese a existência de 2 (dois) veículos registrados em seu nome junto 

ao DETRAN – sistema RENAJUD e a profissão de médico veterinário 

indicada, o que aparentemente demonstra não ser(em) pessoa(s) 

desprovida(s) de recurso financeiro tal como tenta(m) fazer crer. Não 

bastasse isso, apesar do exercício do direito de ação no Juizado ser 

facultativo – Enunciado n. 1 do FONAJE -, impugna débitos/negativação de 

R$ 1.717,20 (mil setecentos e dezessete reais e vinte centavos) e 

R$.1.026,07 (mil e vinte e seis reais e sete centavos), mas dá para a 

causa o valor de R$. 100.000,00 (cem mil reais), ou seja, trato de “típica” 

ação a ser distribuída e processada perante do Juizado Especial Cível da 

Comarca, a qual poderia ter o teto de 40 (quarenta) salários mínimos como 

valor da causa e ser processada nessa fase sem o 

pagamento/recolhimento de custas, taxas e despesas processuais – Lei 

n. 9.099/95, arts. 3º, I; 54 e 55. Ao magistrado é dado perquirir sobre as 

condições econômico-financeiras, situação em que aplicável o dispositivo 

constitucional no sentido de que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” – 

CRFB/88, art. 5º, LXXIV -, mormente porque não se pode pretender que o 

Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma ônus da parte 

quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, quem pugna deixa 

de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade. O Estado assumir as custas, taxas 

e despesas processuais de quem tem condições de atendê-las onera a 

sociedade indevidamente e, provavelmente, cria uma impossibilidade de o 

Estado prover as necessidades dos que realmente precisam, porque 

hipossuficientes. Ademais, a “gratuidade poderá ser concedida em 

relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução 

percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento”, assim como, conforme o caso, “o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento” - NCPC, art. 98, §

§ 5º e 6º -, razões pelas quais necessários os esclarecimentos sobre 

eventual e efetiva insuficiência de recursos. Isso posto, porque presente 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, DETERMINO a 

intimação da parte para que comprove efetivamente a insuficiência de 

recursos para pagar as custas, taxas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – NCPC, 

art. 99, § 2º c/c art. 98, caput. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in 

albis, volte-me para decidir em prosseguimento. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78592 Nr: 3244-44.2017.811.0038

 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: MCFdS, JLFdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 (...) .Isso posto e diante da necessidade de produção de provas outras, 

DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida 

pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 24 de março de 

2020 (terça-feira), às 13h30min – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, 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 trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451.Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer 

nas hipóteses do NCPC, art. 451, 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, que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69339 Nr: 1520-39.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Alves Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Convenção dos Ministros das Assembléias de 

Deus do Estado de Mato Grosso - COMADEMAT, Igreja Evangélica 

Assembléia de Deus de Araputanga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônia Martins da Silva - 

OAB:MT/ 3067, PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM - OAB:MT/ 

19600/O

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - 

RITO/PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss.. ajuizada por DARCI 

ALVES BORGES em desfavor da CONVENÇÃO DE MINISTROS DA 

ASSEMBLEIA DE DEUS DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMADEMAT – 

e da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ARAPUTANGA, em 

que a parte autora pugnou pela designação de audiência de instrução.Isso 

posto e diante da necessidade de produção de provas outras, DESIGNO a 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida pelo 

magistrado, para a produção da prova oral no dia 24 de março de 2020 

(terça-feira), às 15h – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, DETERMINO 

que intime as partes através do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – 

NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso não tenham 

feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias 

– NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, 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 trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451.Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer 

nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97480 Nr: 273-52.2018.811.0038

 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): Antônio Roberto de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emi t i r  a  gu ia  para pagamento no s i te  do TJMT 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), com posterior 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55430 Nr: 280-83.2014.811.0038

 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: Adrinéia Valim Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Leoterio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:13607/MT

 (...) Há requerimento dos interessados pela determinação que obrigue a 

SEGURADORA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. a realizar o 

depósito judicial, em conta vinculado ao presente processo, entretanto, 

verifico que fora tentada por via administrativa, pedente de análise, por 

ausência da documentação técnica necessária para isso, documentos 

esses: declaração de herdeiros preenchida e com firma reconhecida; 

identidade, CPF/MF, autorização de pagamento; comprovante de 

residência e dados bancários de herdeiros declarados e dos pais.Ante 

ausência de encaminhamento de documentos necessários para regular 

análise do sinistro n. 549381959651201401, INDEFIRO o pedido de 

determinação de depósito judicial do valor referente a apólice de seguro, 

uma vez que não fora processada e julgada por via 

administrativa.Ademais, quanto a necessidade de juntada de documentos 

outros para processamento/análise do sinistro n. 549381959651201401, 

DETERMINO à inventariante e aos interessados que encaminhem a 

documentação e realizado o envio regular, que no prazo de 60 (sessenta) 

dias a SEGURADORA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. analise e 

julgue o requerimento administrativo, e, sendo positivo, realize a partilha de 

acordo com a pactuado, sendo 50% (cinquenta por cento) em favor da 

cônjuge sobrevivente e o restante divididos em forma igualitária dentre os 

demais herdeiros.Sem prejuízo disso, DETERMINO que intime a 

inventariante ADRINÉIA VALIM MEDEIROS, nomeada por magistrado(a) que 

me antecedeu no processo, para que apresente declarações atualizadas 

sobre o espólio, fazendo-o no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

apresentando novo plano de partilha.Esclareço que o novo plano deverá 

dispensar o valor referente ao seguro, uma vez que esse não fora 

processado e julgado na via administrativa e eventual laudo positivo, como 

esclarecido por essa, realizará a divisão conforme o 

pactuado.Apresentada as declarações, intime os interessados para 

manifestarem.Cumpra.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-18.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000095-18.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:ANA NEVES DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 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: 14/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-85.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000097-85.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:LUIZ 

FERNANDES DE SOUZA OTENIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALICE BERNADETE PARRA MERINO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-48.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA BETANIA COSENZO OLIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE INDIAVAI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 

1000147-48.2019.8.11.0038 Valor da causa: R$ 4.836,60 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ERICA BETANIA COSENZO 

OLIONI Endereço: Avenida Jaime Campos, 110, Centro, INDIAVAÍ - MT - 

CEP: 78295-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE INDIAVAI Endereço: 

Rua Getúlio Vargas, 650, CENTRO, INDIAVAÍ - MT - CEP: 78295-000 

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: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 15:00. ARAPUTANGA, 5 de 

fevereiro 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: 1000147-48.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA BETANIA COSENZO OLIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE INDIAVAI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 

1000147-48.2019.8.11.0038 Valor da causa: R$ 4.836,60 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ERICA BETANIA COSENZO 

OLIONI Endereço: Avenida Jaime Campos, 110, Centro, INDIAVAÍ - MT - 

CEP: 78295-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE INDIAVAI Endereço: 

Rua Getúlio Vargas, 650, CENTRO, INDIAVAÍ - MT - CEP: 78295-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 15:00 

ARAPUTANGA, 5 de fevereiro 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: 1000184-75.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA SILVA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO REZENDE DA SILVA CASTRO OAB - SP157404 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte 

requerida para manifestação acerca da Petição Juntada pelo autor (ID 

27175544).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-87.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade da Contestação oposta nos autos. 

Diante disso, INTIMO a parte contrária apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-48.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE NEIVA DA COSTA (REQUERENTE)

GENEZ RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

MARTA TEIXEIRA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/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))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para apresentar contrarrazões 

recursais.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-25.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMARA DAS GRACAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1001028-25.2019.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 10.248,38 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOSEMARA DAS GRACAS DE SOUZA Endereço: 

AVENIDA PRINCIPAL, S/N, INDEFINIDO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, 3735, AGENCIA BRADESCO, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 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: ARAPUTANGA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 14:30. 

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 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). ARAPUTANGA, 5 de fevereiro 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.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000855-37.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BERTONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT9228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora, via DJE/MT, 

através de seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no 

prazo de 15(quinze) dias manifestar-se sobre os Embargos monitórios 

opostos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000889-12.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSON RIBEIRO GARCIA OAB - DF06909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO LINO DE SOUZA (REU)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-72.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRITO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000834-61.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000995-71.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE SOUZA DELFINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000879-65.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO LIMA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000879-65.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: ROSIVALDO LIMA DOS REIS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

ajuizada por ROSIVALDO LIMA DOS REIS contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, tanto em tutela antecipada como 

no mérito, o benefício de auxilio doença ou aposentadoria por invalidez. 

Aduz, em síntese, que devido as enfermidades, sofre dores constantes, o 

que a torna incapaz de desenvolver as atividades laborativas 

habitualmente desenvolvidas. É o relato do essencial. Fundamento e 

Decido. 2. De entrada, DEFIRO o benefício processual da assistência 

judiciária gratuita ao requerente, considerada a documentação que instrui 

a inicial. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no 

art. 300 do Código de Processo Civil, 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. Vejamos: 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. O benefício de auxílio-doença encontra 

previsão no artigo 59 da Lei nº 8.213/91, senão vejamos: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. (sem destaque no 

original). In casu, a despeito das considerações lançadas na peça de 

ingresso, não pude divisar a presença concomitante dos pressupostos 

legais indispensáveis à concessão do reclamo antecipatório, máxime se 

se considerar que os documentos apresentados pela parte autora não 

representam, a meu sentir, a prova inequívoca, sendo, na verdade, 

elemento de convicção, ao qual deverão ser somados outros para fins de 

deferimento da aposentadoria pleiteada. Evidencia-se, pois, a necessidade 

não só de oitiva da parte demandada, como, por igual, a abertura da fase 

probatória, justamente para se constatar ou não a veracidade das 

alegações vertidas pela demandante e, ao final, editar um provimento 

jurisdicional definitivo. Ademais, o § 3º do artigo 300 do Novo 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. 3. Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os 

requisitos aptos a legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Inadmissível 

a transação. NOMEIO como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, CRM-MT 1.444, com 

endereço à Rua Singapura, número 427, Casa 06, Condomínio Malibu Park, 

CEP 78430-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 9.9981-9047, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes. Desde já, DESIGNO o 

DIA 08 (OITO) DE FEVEREIRO DE 2020, às 10H30MIN, para realização da 

perícia médica, a ser concretizada no prédio do Fórum desta Comarca, 

devendo o autor da ação comparecer no horário agendado, portando seus 

documentos pessoais e eventuais exames e laudos médicos atualizados. 

Consoante Resolução do Conselho da Justiça Federal e em decorrência 

da complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la, 

após o término do prazo concedido para as partes se manifestarem 

acerca do laudo. Como quesitos do Juízo, o expert deverá responder: a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 4. Cumpra a Secretaria, com urgência, as 

seguintes providências: a) CITE-SE o Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), 

conforme Convênio nº 09/2009, firmado entre a Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. 

Na oportunidade, INTIME-SE, ainda, quanto a perícia designada, de modo 

que apresente os quesitos a serem respondidos no laudo médico pericial; 

b) INTIME-SE, ainda, a autora, por meio de seu patrono, para 

comparecimento na perícia na data e horário agendado, portando seus 

documentos pessoais e eventuais exames e laudos médicos atualizados; 

c) INTIME-SE o perito nomeado, remetendo-se cópia dos autos contendo 

os quesitos das partes. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001122-09.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERNARDO DE SOUZA (AUTOR(A))

LUCY BATISTA DA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VITORASSI OAB - MT27391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CARVALHO LOURENCO DE SOUZA (REU)

MARCIO LOURENCO DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Certidão Certifico que designei audiência de 

conciliação/mediação para o dia 30/04/2020, às 13h30. ARENÁPOLIS, 3 de 

fevereiro de 2020. RICARDO MOURA RICAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE ARENÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

TELEFONE: (65) 33431375
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42115 Nr: 22-46.2013.811.0026

 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: EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 VISTOS.

Diante da petição de fls.83/83, colha-se o parecer do Ministério Público 

Estadual.

 Após, voltem os autos, IMEDIATAMENTE, conclusos.

 Cumpra-se, com urgência.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63900 Nr: 1733-91.2016.811.0055

 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: DFGdN, NGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - OAB:23652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O, SILVIO FERREIRA FREITAS - OAB:19920/O

 Vistos.

Defiro o pedido de juntada dos documentos requeridos pela parte autora, 

os quais atualizam as necessidades do menor.

Defiro a utilização das provas emprestadas supra requeridas.

Ante a ausência da atuação de Defensor Público nesta Comarca, nomeio o 

advogado Dr. Klessio Marcelo Bettini (OAB/SP 344791) para o presente 

ato e arbitro o equivalente a 02 (dois) URHs, a serem suportados pela 

Fazenda Pública. Expeça-se a certidão de honorários.

Encerro a instrução processual e converto os debates orais em memoriais 

escritos, os quais deverão ser apresentados pelas partes no prazo 

sucessivo de cinco dias, iniciando-se pela parte autora, em seguida o 

requerido, e, ao final, o Ministério Público.

Nomeio o advogado Dr. Lucas Vitorassi (OAB 27.391/O) para 

apresentação de memoriais finais do requerido, com arbitramento de 

honorários em momento oportuno.

Após, tornem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56526 Nr: 152-94.2017.811.0026

 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: Lac Forte Indústria de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Microservice Tecnologia Digital da Amazônia 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Klessio Marcelo Bettini - 

OAB:344.791/SP, MARCELO TADEU SALUM - OAB:97391

 Vistos.

Encerro a instrução e converto os debates orais em memoriais escritos, 

os quais deverão ser apresentados pelas partes no prazo sucessivo de 

cinco dias, iniciando-se pela parte autora.

Após, tornem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61834 Nr: 3430-06.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Uma vez apresentadas as Alegações Finais da acusação, INTIMA-SE o 

douto causídico nomeado pelo juízo para, no prazo de 05 dias, opor sua 

defesa em prol do Denunciado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52194 Nr: 685-87.2016.811.0026

 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: Wagner Guimarães Scarpatt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Ronismar Gomes dos 

Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, 

Antonio Pardim, José Roberto Froio, OSMAR DE BRITO , Manoel Carlos da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5849/MT, RODRIGO SCHWAB 

MATTOZO - OAB:5849/O, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos afim de republicar via DJE, o 

despacho/mero expediente datado de 18/04/2018: Vistos...

 I. CUMPRA a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo para que Réus apresentassem 

contestação ou ainda a juntada de documentos eventualmente pendentes 

no setor de juntada.

b) INTIME-SE O Dr. RODRIGO SCHWAB MATTOZO, OAB/MT 5849, para 

juntar aos autos instrumento procuratório no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo in albis, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em 

prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, constituindo novo 

patrono e colacionar nos autos instrumento procuratório.

Ressalte-se que na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

c) Transcorrido o prazo cem manifestação, certifique-se e tornem-me 

conclusos para sentença – cód. 36.

d) Diversamente, aportando autos o instrumento de procuração e diante 

da contestação apresenta à ref. 21, INTIME-SE a parte autora através de 

seu patrono para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugna-la.

e) Em seguida, INTIMEM-SE os patronos dos litigantes, via DJe, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (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.

f) Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

INTIMEM-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40629 Nr: 543-25.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

Promotor.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Santana Ltda Me, Ronaldo Maciel, 

Joelson Carlos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tobias Chaves da 

Silva - OAB:21822/O

 Vistos.

Ante a ausência da atuação de Defensor Público nesta Comarca, nomeio o 

advogado Dr. Rodrigo Tobias Chaves da Silva (OAB 21822/O) como 

Defensor Dativo dos requeridos, com arbitramento de honorários em 
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momento oportuno.

Encerro a instrução e converto os debates orais em memoriais escritos, 

os quais deverão ser apresentados pelas partes no prazo sucessivo de 

cinco dias, iniciando-se pela parte autora.

Após, tornem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46956 Nr: 245-28.2015.811.0026

 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: Center Livros Distribuidora/Locadora Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanide Figueiredo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos 

intimando a Requerente via DJE/MT, por meio de seu procurador, para que 

tome conhecimento e compareça a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 02/04/2020 às 14:00 horas, a ser realizada no 

CEJUSC da Comarca de Arenápolis/MT.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001064-06.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ACONORT COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZILDA APARECIDA PAROLIN SILVA (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001064-06.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

ACONORT COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - ME REU: EZILDA 

APARECIDA PAROLIN SILVA Vistos, Ação reivindicatória aviada por 

Comercial de Aços Arenápolis LTDA – ME em face de Ezilda Aparecida 

Parolin Silva porque, segundo alega, teria adquirido uma chácara com área 

total de 15.977,62m2, contudo, a requerida se encontra na posse injusta 

de parte do imóvel adquirido. Decisão Id. 28203090 reconhecendo a 

influência prejudicial dos autos tombado sob o número 

1000377-29.2019.8.11.0026, onde as partes discutem a posse sobre 

parte do imóvel reivindicado. Não sendo concedida a medida de urgência, 

retorna a parte autora por intermédio da petição Id. 28765660, requerendo 

que este Juízo determine, à requerida, que se abstenha de realizar obras 

e serviços no imóvel sob litígio. Da análise mais acurada do presentes feito 

e os autos da ação possessória que tramita sob o número 

1000377-29.2019.8.11.0026, entendo que a tramitação do presente feito 

causará tumulto processual, não contribuindo em nada para a célere 

solução do litígio, tendo em vista a clara confusão que as partes fazem 

quanto aos institutos possessório e petitório, razão pela qual a extinção do 

presente feito é a medida mais escorreita, nos termos do art. 557 do novo 

CPC. Isso porque, conforme se extrai do supramencionado artigo do 

Código de ritos, na pendência de ação possessória é vedado a 

propositura de ação de reconhecimento do domínio. Como muito bem 

explicita o parágrafo único do aludido artigo, “não obsta à manutenção ou 

à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito 

sobre a coisa.” Se a parte autora do presente feito não concorda com a 

decisão concessiva de liminar em favor da requerida no bojo dos autos da 

ação possessória (1000377-29.2019.8.11.0026), caberia impugnar a 

referida decisão pelas vias recursais e não ajuizar uma nova demanda de 

cunho petitório. Ademais, segundo as alegações exordiais, do total dos 

15.977,62m2 que corresponde a área objeto do litígio, apenas 8.863,60m2 

encontra-se documentado, sendo que apenas a área documentada pode 

ser objeto de ação petitória/reivindicatória, contudo, vedado o seu manejo 

na pendência de ação possessória, conforme anteriormente 

fundamentado. Calha registrar que, tendo em vista a ação possessória em 

curso, a extinção do presente feito em nada prejudicará a parte autora, 

pois a tutela possessória em nosso sistema jurídico é chamada de signo 

inverso, ou seja, “as posições de autor e réu podem se alterar, sendo lícita 

a autorga da tutela jurisdicional a qualquer das partes, independentemente 

do pólo que, inicialmente, tenham assumido” (WAMBIER, Luiz Rodrigues 

(Coord.), et. al. Curso avançado de processo civil. 5ª ed., São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003, v. 3. p. 185/186). E não é só. No mesmo feito 

petitório a parte autora pretende discutir a posse sobre parte do bem 

litigiosa do qual não possui a propriedade, em que pese a nomenclatura 

dada a peça de ingresso, havendo ação anterior, na qual os dois polos 

processuais dessa demanda discutiam, exatamente, a posse sobre a 

coisa litigiosa. Assim, óbvio está que a presente ação nada mais é do que 

repetição daquela inicialmente proposta e, portanto, litispendência há e 

merece ser declarada e reconhecida no caso em concreto, no que pertine 

a fração correspondente a posse da área de 7.114,02m2 que o autor 

alega ser possuidor, ainda que não seja legítimo proprietário, pois, o direito 

possessório já se discute nos autos anteriormente distribuídos pela 

requerida, devendo ser reconhecida sua litispendência. Lecionando sobre 

a matéria ensina Nelson Nery Junior que: “Ocorre a litispendência quando 

se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são 

idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo 

pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento 

em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora 

anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a 

litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo 

sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (in Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante, 7ª ed., ed. RT, p. 686). Por fim, 

recorde-se que o controle sobre a presença das condições e 

pressupostos necessários e essenciais à existência válida do processo é 

dever de ofício do Juízo, podendo tais questões serem apreciadas e 

decididas a qualquer tempo, inclusive antes da citação. É o que Cândido 

Rangel Dinamarco denomina de “controle da originalidade da demanda”, in 

verbis: “O repúdio da ordem jurídico-processual ao bis in idem chega ao 

ponto de mandar que o juiz faça de ofício o controle da originalidade da 

demanda, extinguindo o processo mesmo sem que o demandado o peça 

(CPC, art. 267, § 3º) e mesmo no caso improvável de ele aceitar a 

repetição. Como se trata de matéria de ordem pública, referente ao 

exercício de uma função estatal, que é a jurisdição, nega-se o próprio 

Estado, independentemente da vontade dos litigantes, a exercê-la duas ou 

várias vezes com o mesmo objetivo. A proibição de duplicar ou multiplicar 

o exercício da jurisdição em casos assim constitui legítima e racional 

ressalva à promessa constitucional de tutela jurisdicional (Const., art. 5º, 

inc. XXXV – supra, n. 41). Dessa forma, constatado o impedimento legal 

da propositura de ação petitória (reivindicatória) em relação ao imóvel de 

matrícula 10.704 e havendo existência de litispendência quanto a parte da 

área que a parte autora alega ser possuidora, em que pese não seja 

proprietária, desvelando a duplicidade das demandas possessórias, a 

extinção da segunda é obrigatória, ex vi do art. 485, V e art. 557 do NCPC. 

Ante ao exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro nos arts. 485, V e 557 do novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora em honorários sucumbenciais, tendo em vista a 

ausência de triangularização processual. Publique-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se. 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: 1000211-60.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANDRADE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000211-60.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:ADILSON 

ANDRADE E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUELEN DIANI 

LIMA SILVA POLO PASSIVO: INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI 

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 de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 03/06/2020 Hora: 16:20 , no 
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endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000213-30.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WEIMA AVELINO DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000213-30.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:WEIMA AVELINO 

DA SILVA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 03/06/2020 Hora: 16:40 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000214-15.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA SANDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000214-15.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:ADRIANA 

PEREIRA SANDER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 03/06/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000357-46.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES OAB - MT26190/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000357-46.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

ADELSI ALVES SOUZA REU: IRACI ABADIA DE SOUZA VISTOS. Ação 

revisional de alimentos na qual pretende o demandante a redução da 

verba alimentar fixada judicialmente em favor do filho Luiz Gustavo de 

Souza, ao argumento que houve alteração da sua situação financeira e 

familiar. Devidamente citada, a parte requerida apresentou defesa, 

assinalando que o autor ostenta boa condição financeira, já que conforme 

apurado ele percebe mensalmente a quantia de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), que a constituição de nova família não seria motivo 

suficiente a ensejar revisão de alimentos. Ressaltou que foi diagnosticado 

com adenoide alérgica a corante, realizando tratamento na cidade de 

Juína/MT constantemente, sendo que o autor não contribui com os valores 

referentes as despesas extraordinárias, pagando apenas a pensão 

alimentícia. As partes são legítimas e estão regularmente representadas, 

assim, não havendo nulidades/preliminares a serem analisadas ou outras 

questões processuais, DECLARO O FEITO SANEADO e fixo como ponto 

controvertido a alteração da capacidade do requerente prestar alimentos e 

a necessidade da alimentanda. Fixados os pontos controvertidos, 

indiquem as partes as provas que ainda pretendam produzir, especifica e 

detalhadamente, no prazo comum de 5 dias. Designo, desde já, audiência 

de instrução e julgamento para a data de 13.04.2020, às 14h30min, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, hora e local da audiência designada, sendo a intimação 

por via judicial opção residual, quando comprovado que a tentativa do 

advogado foi frustrada (art. 455, §4º, inciso I, CPC). Advirto, ainda, que 

inércia do advogado em relação à comunicação das testemunhas implicará 

na desistência de suas inquirições (art. 455, §3º, CPC). Cientifique-se o 

Parquet. Às providências. Aripuanã/MT, 31 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30047 Nr: 681-10.2006.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CLEMENTE RAASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYSERSON PORTO RASSI, HOSPITAL SÃO 

LUCAS SOCIEDADE HOSPITALAR SAUDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749

 Vistos.

Antes de apreciar os pedidos formulados nos autos, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de cinco (05) 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 os autos imediatamente conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51579 Nr: 278-94.2013.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. P. FRANÇA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMO ANTONIO VALADÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 As partes são legitimas e estão regularmente representadas, assim, não 

havendo nulidades/preliminares a serem analisadas ou outras questões 

processuais a serem apreciadas nesta oportunidade, DECLARO O FEITO 

S A N E A D O ,  f i x a n d o  c o m o  p o n t o  c o n t r o v e r t i d o  a 

comprovação/demonstração de que o cadastro na Agencia Nacional de 

Petróleo tão somente será concretizado com o cancelamento da outorga 

do requerido fixado no atual ponto comercial da demandante, conforme 

informado na exordial. Dessarte, estando controvertida a dinâmica do 

ocorrido, necessário é que se faculte às partes demonstrar por provas 

qual é a versão mais verossímil dos acontecimentos.Desse modo, 

havendo necessidade de dilação probatória, sendo o rito sumaríssimo 

concentrado e marcado pela oralidade, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02 de março de 2020, às 18:00 horas, devendo as 

partes serem intimadas a comparecer, acompanhadas de testemunhas, 

sob pena de extinção/confissão e preclusão do direito de produzir 

provas.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.Aripuanã/MT, 28 de janeiro de 2020.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 29320 Nr: 60-13.2006.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, Djessica Luana Missio - OAB:019.227, 

Georgia Pinto Dias Leite - OAB:10298, JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto , EXTINGUE-SE O PROCESSO, isso SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.SEM CUSTAS, ante a gratuidade deferida.Publicar. Intimar. Transitada 

em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e anotações de 

estilo. Cumprir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58394 Nr: 1503-81.2015.811.0088

 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): CLAUDIONALDO DE SOUZA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos...

Trata-se de Execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco de Lage 

Landen Brasil S/A em face de Claudionaldo de Souza Aguilar, devidamente 

qualificado nos autos.

 À ref.95, a parte exequente informou a quitação do débito, requerendo a 

extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se para decidir.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários, conforme indicado no acordo de ref.86.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61691 Nr: 1597-92.2016.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE ANACLETO 

RODRIGUES - OAB:26190/O, JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - 

OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos à parte autora para 

Manifestação acerca da manifestação de petição de ref. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68250 Nr: 2792-78.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA ASSENÇÃO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes a fim de que se manifestem, especificando as 

provas que eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51579 Nr: 278-94.2013.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. P. FRANÇA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMO ANTONIO VALADÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que realize o pagamento das custas para 

expedição de carta precatória de intimação de audiência ao requerido, que 

deverá ser cumprida no Juízo de Cotriguaçu-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58131 Nr: 1305-44.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI AUGUSTO MENEZES BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 VISTOS.(...)processuais deverá ser feita apenas ao advogado, pois o 

acusado não será notificado ou intimado para qualquer outro termo do 

processo, salvo em relação à sentença. (Manual de Processo Penal. 

Salvador: Editora Jus Podivm, 2014. 2. Ed., ver., ampliada e atual. P. 

1239).Assim, considerando o atual cenário processual, decreta-se a 

revelia do acusado, tornando-se desnecessária, a partir de agora, a 

intimação dele para a prática de atos processuais, com exceção da 

intimação da sentença (art. 392 do CPP). Por fim, considerando que todas 

as testemunhas já oram ouvidas, declara-se encerrada a 

instrução.Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no 

prazo e na forma da lei.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69758 Nr: 3839-87.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMILCIA JUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação das partes para se manifestarem, especificando as provas que 

eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28954 Nr: 3719-64.2005.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDI PEREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERNANDI PEREIRA CARVALHO, Rg: 

2.267.363, Filiação: Valdelina Pereira de Souza e Manoel Nascimento 

Cravalho, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: INTIMAÇÃO ACERCA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DO 

TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA PARA O DIA 17/04/2020, ÀS 08:30 

HORAS

Despacho/Decisão: VISTOS.Verifica-se que pendente o feito de 

designação de Sessão de Julgamento.Assim, designo o dia 17.04.2020, às 

08h30min, para a sessão do Tribunal do Júri.Intimem-se o advogado 

dativo, o Ministério Público, o réu (por edital), as testemunhas e os 

jurados.Expeça-se carta precatória para a intimação de eventuais 

testemunhas residentes em outra comarca.Proceda-se à extração de 

cópias desta decisão, bem como da pronúncia, que deverão ser 

entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal.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, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 04 de fevereiro de 2020

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000126-82.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000126-82.2020.8.11.0088. AUTOR: 

GELSON SOUZA DA SILVA REU: TRANSETE TRANSPORTE SEGURO 

LTDA - EPP VISTOS. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais c/c lucros cessantes, na qual, dentre outros pedidos, pugna o 

autor pelo deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. A 

assistência judiciária gratuita remonta suas origens no século XX, quando 

o texto constitucional de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa 

proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que percebe e os encargos 

pessoais ou de família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido 

pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, 

da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 

4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei 

n. 1060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: 

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. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Dito isso, 

na hipótese versanda, não é nada verossímil a alegação de 

hipossuficiência, afinal a cópia da CTPS apresentada demonstra apenas 

que o requerente não se encontra atualmente com vínculo empregatício, o 

que nada demonstra sobre sua atual situação financeira. Não obstante, ao 

reverso do alegado, além de estar patrocinado por advogado particular – o 

que não possui o condão de afastar o direito perseguido, mas sugere que 

o demandante possui alguma capacidade econômica, dos documentos 

anexos à exordial é possível atestar que o autor adquiriu uma motocicleta 

no valor de R$16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) para 

presentear sua esposa, além do mais juntou contrato de locação, por 

tempo indeterminado, de uma motocicleta de terceira pessoa, pagando o 

valor diário de R$ 40, 00 (quarenta reais), para utilização do veículo, tudo 

a revelar que não se trata de pessoa pobre nos termos da lei, possuindo, 

portanto, capacidade econômica suficiente a fazer frente às custas do 

presente processo. Não é demais lembrar, que as custas constituem a 

justa remuneração dos serventuários pelos serviços prestados, e seria 

injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol daqueles que, embora com 

dificuldades, estão em condições de arcar com o ônus do processo. No 

caso vertente, reputo ausente comprovação robusta da situação de 

hipossuficiência econômica e financeira do autor, ao revés, tenho que há 

indícios de que este possui condições financeiras de arcar com as 

despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 

Razão porque, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 

4º, §1º, da Lei n. 1060/50, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. INTIME-SE a parte autora para regularização do pagamento das 

custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do item 1.7.11.1 da CNGC. No 

mesmo prazo, deverá o autor juntar aos autos cópia do contrato do frete 

realizado com a requerida. Às providencias. Aripuanã/MT, 5 de fevereiro 

de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010255-08.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ANTONIO MISSIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIMENTA & OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010255-08.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: VILMAR ANTONIO MISSIO 

EXECUTADO: PIMENTA & OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA - EPP VISTOS. 

Havendo renitência da devedora em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes a executada e que se encontrem depositados/aplicados em 
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instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. 

Intime-se a exequente para apresentar o cálculo atualizado do débito, no 

prazo de 05 dias. Após, tornem os autos ao gabinete para cumprimento da 

medida. Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de 

intimação da devedora. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se 

a credora para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito. Providências necessárias. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000074-23.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. S IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMACON INSTALADORA DE REDES ELETRICAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA VALERIA FERREIRO OAB - MT12074/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000074-23.2019.8.11.0088. REQUERENTE: J. R. S IND. E COM. DE 

MADEIRAS LTDA - ME REQUERIDO: SEMACON INSTALADORA DE REDES 

ELETRICAS LTDA - EPP VISTOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de debito cumulada com obrigação de fazer com pedido 

liminar e reparação por danos morais, proposta por J.R.S IND. E COM. DE 

MADEIRAS LTDA-ME, em desfavor de Instaladora de Redes Elétricas 

Semacom Ltda. Manifesta-se a autora pugnando pela reconsideração da 

decisão que indeferiu a tutela de urgência, reiterando os argumentos 

lançados na inicial e ofertando a prestação de caução idonea 

(id.20287644), buscando, assim, a ordem de proibição à requerida tanto 

em relação à manutenção das cobranças encaminhadas ao autor, quanto 

à negativação da dívida nos bancos de dados de restrição ao crédito, 

insistindo no pleito de imediata exclusão do nome do requerente dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito (id. . 20287644). O manusear dos autos 

demonstra que o pedido emergencial não encontra fundamento fático que 

lhe ampare, porque a natureza dos danos havidos e a afirmada má 

qualidade do produto entregue a consumo é bastante controvertida, 

demandando dilação probatória exauriente, o que, de per si já serve a 

demonstrar que não é cabível o deferimento da tutela de urgência 

requerida. Diretamente ao ponto, verifica-se que inobstante os alaridos 

iniciais serem em sentido inverso na sua conclusão, o próprio autor afirma 

que os transformadores comprados da empresa requerida foram 

danificados e tornados imprestáveis para uso, porque, com apenas alguns 

dias de uso, queimaram em decorrência de descarga atmosférica, o que 

teria sido atestado e certificado por empresa especializada, contratada 

pela própria consumidora (Trael Transformadores Elétricos Ltda.) 

conforme laudo técnico de id. 20287644. É bem verdade que na análise 

técnica feita pela empresa especializada, há indicação que os 

"espaçamentos dielétricos não são uniformes" indicado que o enrolamento 

das boninas tenha sofrido alterações que fragilizaram o sistema de 

proteção contra variações de tensão e causaram a danificação dos 

aparelhos, mas isso não é suficiente para que se deduza - como afirma o 

demandante - que os transformadores foram vendidos retificados ou eram 

usados, de 'segunda linha' ou coisa semelhante. Isto posto, não me 

convencendo da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano e, assim sendo, mantenho o indeferimento do 

pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Todavia, constata-se 

que há evidente fato impeditivo da continuidade da ação, ao menos neste 

juízo especializado, que não pode passar despercebida do julgador, pena 

de o rito sumaríssimo criado pela Lei n. 9.099/95 ser absolutamente 

desfigurado, seja por alterações legislativas infelizes, seja pela prática 

forense viciada e contrária ao espírito da norma legislada. Refiro-me ao 

fato clarividente de apesar de nominar-se de "ME" todos os contratos 

sociais da demandante demonstrarem que se rege e funciona como 

sociedade empresária de cotas de responsabilidade limitada, o que se 

comprova de modo indiscutível na omissão da requerente em juntar 

inclusive a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, bem 

como a comprovação de seu enquadramento tributário como ME, como se 

o direito de litigar no polo ativo das ações sujeitas ao rito sumaríssimo 

dependesse somente da nomenclatura de “ME”, o que é, antes de tudo, 

afrontoso e violador da proteção constitucional e legal esculpida pelo 

Estatuto da Micro Empresa (Lei Complementar n. 123/2006). Para evitar me 

alongar sobre o tema, basta salientar que o FONAJE, expressamente 

buscando controlar e regular a aplicação da benesse legal àquelas 

hipóteses que justificassem a demanda de pessoas jurídicas no polo ativo 

das ações sujeitas ao rito sumaríssimo editou os Enunciados 135[1] e 

141[2] do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: só poderá valer-se do permissivo legal, aquela 

sociedade que seja efetivamente micro empresa ou empresa de pequeno 

porte, cuja qualificação se extraia por seu status tributário e desde que o 

negócio jurídico que pretenda discutir em sede dos Juizados tenha sido 

documentado e se sujeitado ao regime de tributação simplificado, o que 

nem de longe a demandante cuidou de comprovar. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 
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perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que para litigar na 

condição de autores de ações sujeitas ao rito sumaríssimo, as pessoas 

jurídicas devem comprovar sua qualificação tributária como 

microempresas e empresas de pequeno porte, demonstrando a sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes ou fornecedores, demonstrarem a emissão do documento fiscal 

correspondente ao negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, 

por fim, devem se portar em juízo como pequenas sociedades que são (ou 

se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada 

exclusivamente por seu sócio dirigente, o que nem de soslaio da 

demandante comprovou atender. Sendo assim, deve a requerente, se 

pretende demandar como sociedade empresária que é, adequar-se aos 

ditames do rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Aripuanã/MT, 04 de 

fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação. [1] “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). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000074-23.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. S IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMACON INSTALADORA DE REDES ELETRICAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA VALERIA FERREIRO OAB - MT12074/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000074-23.2019.8.11.0088. REQUERENTE: J. R. S IND. E COM. DE 

MADEIRAS LTDA - ME REQUERIDO: SEMACON INSTALADORA DE REDES 

ELETRICAS LTDA - EPP VISTOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de debito cumulada com obrigação de fazer com pedido 

liminar e reparação por danos morais, proposta por J.R.S IND. E COM. DE 

MADEIRAS LTDA-ME, em desfavor de Instaladora de Redes Elétricas 

Semacom Ltda. Manifesta-se a autora pugnando pela reconsideração da 

decisão que indeferiu a tutela de urgência, reiterando os argumentos 

lançados na inicial e ofertando a prestação de caução idonea 

(id.20287644), buscando, assim, a ordem de proibição à requerida tanto 

em relação à manutenção das cobranças encaminhadas ao autor, quanto 

à negativação da dívida nos bancos de dados de restrição ao crédito, 

insistindo no pleito de imediata exclusão do nome do requerente dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito (id. . 20287644). O manusear dos autos 

demonstra que o pedido emergencial não encontra fundamento fático que 

lhe ampare, porque a natureza dos danos havidos e a afirmada má 

qualidade do produto entregue a consumo é bastante controvertida, 

demandando dilação probatória exauriente, o que, de per si já serve a 

demonstrar que não é cabível o deferimento da tutela de urgência 

requerida. Diretamente ao ponto, verifica-se que inobstante os alaridos 

iniciais serem em sentido inverso na sua conclusão, o próprio autor afirma 

que os transformadores comprados da empresa requerida foram 

danificados e tornados imprestáveis para uso, porque, com apenas alguns 

dias de uso, queimaram em decorrência de descarga atmosférica, o que 

teria sido atestado e certificado por empresa especializada, contratada 

pela própria consumidora (Trael Transformadores Elétricos Ltda.) 

conforme laudo técnico de id. 20287644. É bem verdade que na análise 

técnica feita pela empresa especializada, há indicação que os 

"espaçamentos dielétricos não são uniformes" indicado que o enrolamento 

das boninas tenha sofrido alterações que fragilizaram o sistema de 

proteção contra variações de tensão e causaram a danificação dos 

aparelhos, mas isso não é suficiente para que se deduza - como afirma o 

demandante - que os transformadores foram vendidos retificados ou eram 

usados, de 'segunda linha' ou coisa semelhante. Isto posto, não me 

convencendo da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano e, assim sendo, mantenho o indeferimento do 

pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Todavia, constata-se 

que há evidente fato impeditivo da continuidade da ação, ao menos neste 

juízo especializado, que não pode passar despercebida do julgador, pena 

de o rito sumaríssimo criado pela Lei n. 9.099/95 ser absolutamente 

desfigurado, seja por alterações legislativas infelizes, seja pela prática 

forense viciada e contrária ao espírito da norma legislada. Refiro-me ao 

fato clarividente de apesar de nominar-se de "ME" todos os contratos 

sociais da demandante demonstrarem que se rege e funciona como 

sociedade empresária de cotas de responsabilidade limitada, o que se 

comprova de modo indiscutível na omissão da requerente em juntar 

inclusive a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, bem 

como a comprovação de seu enquadramento tributário como ME, como se 

o direito de litigar no polo ativo das ações sujeitas ao rito sumaríssimo 

dependesse somente da nomenclatura de “ME”, o que é, antes de tudo, 

afrontoso e violador da proteção constitucional e legal esculpida pelo 

Estatuto da Micro Empresa (Lei Complementar n. 123/2006). Para evitar me 

alongar sobre o tema, basta salientar que o FONAJE, expressamente 

buscando controlar e regular a aplicação da benesse legal àquelas 

hipóteses que justificassem a demanda de pessoas jurídicas no polo ativo 

das ações sujeitas ao rito sumaríssimo editou os Enunciados 135[1] e 

141[2] do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: só poderá valer-se do permissivo legal, aquela 

sociedade que seja efetivamente micro empresa ou empresa de pequeno 

porte, cuja qualificação se extraia por seu status tributário e desde que o 

negócio jurídico que pretenda discutir em sede dos Juizados tenha sido 

documentado e se sujeitado ao regime de tributação simplificado, o que 

nem de longe a demandante cuidou de comprovar. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 
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existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que para litigar na 

condição de autores de ações sujeitas ao rito sumaríssimo, as pessoas 

jurídicas devem comprovar sua qualificação tributária como 

microempresas e empresas de pequeno porte, demonstrando a sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes ou fornecedores, demonstrarem a emissão do documento fiscal 

correspondente ao negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, 

por fim, devem se portar em juízo como pequenas sociedades que são (ou 

se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada 

exclusivamente por seu sócio dirigente, o que nem de soslaio da 

demandante comprovou atender. Sendo assim, deve a requerente, se 

pretende demandar como sociedade empresária que é, adequar-se aos 

ditames do rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Aripuanã/MT, 04 de 

fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação. [1] “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). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010027-57.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ALESSANDRO TAZINASSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE COLETTI (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa da 

carta precatória de ref. 17943996, requerendo o que entender por direito 

no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010103-52.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROMAO DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE OAB - MT3639-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar as partes a se manifestarem sobre o cumprimento de ref. 

28814450, requerendo o que entender por direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-13.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000021-13.2017.8.11.0088. REQUERENTE: JOSE PAULO NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. A pretensão do requerente cinge-se à 

condenação da requerida ao restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica em sua propriedade, bem como condenação ao pagamento de 

danos morais pelo sofrimento e humilhação sofrida. Foi deferido o pedido 

de tutela de urgência (Id nº 9717069). Instadas a especificar provas a 

produzir, a parte Autora pediu produção de prova testemunhal, as quais 

foram devidamente ouvidas, já a parte Requerida quedou-se inerte. 

Fundamento. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Narrou o 

autor que em 09/08/2017 solicitou junto à Requerida a ligação de energia 

em sua propriedade rural, tendo sido atendido em 11/08/2017. Que no dia 

29/08/2017, funcionários da Requerida fora até a propriedade do Autor, 

onde havia se mudado com sua genitora após o fornecimento da energia, 

e interromperam/cortaram o fornecimento de energia, indignado e 

desesperado com tal situação questionou com os funcionários da 

Energisa o motivo do desligamento, sendo informado que não fora gerado 

unidade consumidora para aquele local, sendo erro da primeira equipe da 

Requerida. Tentou obter o restabelecimento do fornecimento de energia 

diretamente com a Requerida, de forma administrativa, porém, sem 

sucesso. Registrou o Boletim de Ocorrência nº 2017.289142 em 

29/08/2017 devido à recusa da requerida em religar a energia elétrica em 

sua UC. Em sua contestação, a requerida alega que o fornecimento de 

energia foi restabelecido no dia seguinte à solicitação de restabelecimento 

do serviço, afirmando que o que ocorrera foi um equívoco no 

cadastramento das unidades consumidoras localizadas na região onde 

reside o autor e do pequeno transtorno decorrente da falta de energia, 

certo é que tal fato não foi suficiente à ocorrência de grave violação aos 

direitos da personalidade, tratando-se de mero contratempo a que 

qualquer cidadão está sujeito, em outras palavras, que não houve prejuízo 

à parte autora. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o 

restabelecimento do fornecimento de energia deveu-se à concessão da 

antecipação de tutela, e não ao atendimento espontâneo da requerida a 

requerimento administrativo formulado pelo Autor. Desse modo, a atitude 

imprópria da concessionária configura a falha na prestação do serviço, 

nos termos do art. 14, I da Lei nº. 8.078/90, vez que a reclamada 

interrompeu o abastecimento de energia na UC da reclamante sem 

qualquer justificativa plausível. A energia elétrica é bem essencial ao 

cotidiano de qualquer pessoa, sendo evidente, portanto, que o usuário, 

ora reclamante, teve prejuízos de natureza moral, estes representados 

pelo sensível desconforto a que ficou submetida no período em que a 

energia elétrica deixou de lhe ser fornecida, associado ao 

constrangimento e à decepção íntima daí resultantes. A propósito: 

“RECURSO INOMINADO. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

NA RESIDÊNCIA DA DEMANDANTE. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. QUANTUM FIXADO EM R$ 

2.000,00. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Recurso Cível Nº 

71005422365, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 24/04/2015). No tocante ao caráter 

indenizatório e a valoração do dano moral, Caio Mário da Silva Pereira 
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norteia de forma bastante elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação 

do quantum do dano moral: Quando se cuida de dano moral, o fulcro do 

conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas 

forças: 'caráter punitivo' para que o causador do dano, pelo fato da 

condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter 

compensatório' para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione 

prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª 

edição, editora Forense, 1997, p.97) Assim, a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) é o valor adequado para que reste satisfeita a função 

reparatória e inibitória da indenização pelo dano moral, bem como não 

importe no enriquecimento sem causa da parte autora. Dispositivo. POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do CPC, com resolução de mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos da 

exordial para: a) Confirmando a liminar concedida, DETERMINAR que a 

requerida retome imediatamente o serviço de fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte requerente; b) CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização pelos danos morais causados à parte requerente, corrigido 

monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento 

(súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação 

válida. Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. Intimem-se. Submeto os 

autos ao MM.º Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

VISTOS. 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. Aripuanã,MT, data da assinatura registrada no sistema 

eletrônico. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-13.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000021-13.2017.8.11.0088. REQUERENTE: JOSE PAULO NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. A pretensão do requerente cinge-se à 

condenação da requerida ao restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica em sua propriedade, bem como condenação ao pagamento de 

danos morais pelo sofrimento e humilhação sofrida. Foi deferido o pedido 

de tutela de urgência (Id nº 9717069). Instadas a especificar provas a 

produzir, a parte Autora pediu produção de prova testemunhal, as quais 

foram devidamente ouvidas, já a parte Requerida quedou-se inerte. 

Fundamento. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Narrou o 

autor que em 09/08/2017 solicitou junto à Requerida a ligação de energia 

em sua propriedade rural, tendo sido atendido em 11/08/2017. Que no dia 

29/08/2017, funcionários da Requerida fora até a propriedade do Autor, 

onde havia se mudado com sua genitora após o fornecimento da energia, 

e interromperam/cortaram o fornecimento de energia, indignado e 

desesperado com tal situação questionou com os funcionários da 

Energisa o motivo do desligamento, sendo informado que não fora gerado 

unidade consumidora para aquele local, sendo erro da primeira equipe da 

Requerida. Tentou obter o restabelecimento do fornecimento de energia 

diretamente com a Requerida, de forma administrativa, porém, sem 

sucesso. Registrou o Boletim de Ocorrência nº 2017.289142 em 

29/08/2017 devido à recusa da requerida em religar a energia elétrica em 

sua UC. Em sua contestação, a requerida alega que o fornecimento de 

energia foi restabelecido no dia seguinte à solicitação de restabelecimento 

do serviço, afirmando que o que ocorrera foi um equívoco no 

cadastramento das unidades consumidoras localizadas na região onde 

reside o autor e do pequeno transtorno decorrente da falta de energia, 

certo é que tal fato não foi suficiente à ocorrência de grave violação aos 

direitos da personalidade, tratando-se de mero contratempo a que 

qualquer cidadão está sujeito, em outras palavras, que não houve prejuízo 

à parte autora. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o 

restabelecimento do fornecimento de energia deveu-se à concessão da 

antecipação de tutela, e não ao atendimento espontâneo da requerida a 

requerimento administrativo formulado pelo Autor. Desse modo, a atitude 

imprópria da concessionária configura a falha na prestação do serviço, 

nos termos do art. 14, I da Lei nº. 8.078/90, vez que a reclamada 

interrompeu o abastecimento de energia na UC da reclamante sem 

qualquer justificativa plausível. A energia elétrica é bem essencial ao 

cotidiano de qualquer pessoa, sendo evidente, portanto, que o usuário, 

ora reclamante, teve prejuízos de natureza moral, estes representados 

pelo sensível desconforto a que ficou submetida no período em que a 

energia elétrica deixou de lhe ser fornecida, associado ao 

constrangimento e à decepção íntima daí resultantes. A propósito: 

“RECURSO INOMINADO. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

NA RESIDÊNCIA DA DEMANDANTE. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. QUANTUM FIXADO EM R$ 

2.000,00. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Recurso Cível Nº 

71005422365, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 24/04/2015). No tocante ao caráter 

indenizatório e a valoração do dano moral, Caio Mário da Silva Pereira 

norteia de forma bastante elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação 

do quantum do dano moral: Quando se cuida de dano moral, o fulcro do 

conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas 

forças: 'caráter punitivo' para que o causador do dano, pelo fato da 

condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter 

compensatório' para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione 

prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª 

edição, editora Forense, 1997, p.97) Assim, a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) é o valor adequado para que reste satisfeita a função 

reparatória e inibitória da indenização pelo dano moral, bem como não 

importe no enriquecimento sem causa da parte autora. Dispositivo. POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do CPC, com resolução de mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos da 

exordial para: a) Confirmando a liminar concedida, DETERMINAR que a 

requerida retome imediatamente o serviço de fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte requerente; b) CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização pelos danos morais causados à parte requerente, corrigido 

monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento 

(súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação 

válida. Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. Intimem-se. Submeto os 

autos ao MM.º Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

VISTOS. 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. Aripuanã,MT, data da assinatura registrada no sistema 

eletrônico. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010063-02.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ZANONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA PESSARELLI DE ANDRADE PINTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010063-02.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: LUCIANO ZANONI - ME 

EXECUTADO: BRUNA PESSARELLI DE ANDRADE PINTO Vistos. INTIME-SE 

a parte exequente, pessoalmente, para impulsionar o feito, em cinco (5) 

dias, sob pena de extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Aripuanã/MT, 26 de novembro de 2019. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-45.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ANTONIO MISSIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJESSICA LUANA MISSIO OAB - MT19397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Intimar a parte autora para comparecer à audiência designada para o dia 

15 de abril de 2020 às 14 horas, a ser realizada na sala de audiências de 

conciliação deste juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-74.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO TANGANELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO AFONSO MENDES OAB - SP137370 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000047-74.2018.8.11.0088. REQUERENTE: FABIANA RODRIGUES 

AGUILAR REQUERIDO: MARCOS ANTONIO TANGANELI VISTOS, Trata-se 

de ação de locupletamento aviada por Fabiana Rodrigues Aguiar em 

desfavor de Marcos Antonio Tanganeli, objetivando o ressarcimento do 

montante de R$ 21.103,32 relativo a alegados cheques emitidos sem 

provisão de fundos pela requerida, e que teriam resultado em uma dívida 

R$ 23.679,26. Apresentada contestação alegou o requerido 

preliminarmente ser a parte autora ilegitimada ad causam para figurar no 

polo ativo da demanda, uma vez que os títulos de créditos não foram 

emitidos ao seu favor, mas sim em nome de terceiros (BRAZIL WOOD 

EIRICELI ME), não havendo qualquer notificação do repasse dos títulos de 

créditos a outrem, afirmando que os cheques não foram devolvidos por 

não terem provisão de fundos, mas sim porque sustou os títulos, devido o 

descumprimento de negocio jurídico realizado com a empresa BRAZIL 

WOOD EIRICELI ME (id. 16065568). Em sede de impugnação a demandante 

refutou as alegações, afirmando ser única representante legal da empresa 

BRAZIL WOOD EIRICELI ME, afirmando que todos os negócios jurídicos 

realizados com o requerido eram feitos diretamente com a autora, sendo 

inverdade as alegações do demandado quando ao não 

cumprimento/concretização da venda da madeira e, por consequências 

sobre sustação dos títulos objeto da demanda (id. 16065568). É breve o 

relato. Decido. No que pertine às preliminares suscitadas pelo requerido, a 

afirmada ilegitimidade ativa, deve ser analisada de conformidade com o 

regramento específico atinente aos títulos de crédito, que se submetem 

aos princípios inerentes ao direito cambiário, dentre os quais o princípio da 

autonomia dos títulos de crédito, segundo o qual a obrigação representada 

pela promessa de pagamento inserta na cártula é independente de sua 

causa originária, porque é da natureza cambial a cartularidade 

(circulação) do documento. Neste sentindo, qualquer pessoa que seja 

detentor dos títulos perseguido, de boa fé, poderá propor ação objetivando 

a satisfação de cheques emitidos sem provisão de fundos, por serem 

dotados de autonomia e abstração de modo que as exceções pessoais 

ligadas ao negócio subjacente que lhe deu origem são inoponíveis diante 

de terceiro de boa-fé. Doutra banda, conforme se infere nos autos a 

autora alega ser a única representante legal da empresa BRAZIL WOOD 

EIRICELI ME, mesmo deixando de juntar aos autos documento que 

comprove tal fato, não há o que se falar em questões de nulidades 

processual, uma vez que apresentados os títulos de credito fica mais do 

que evidente ser parte legitimada para compor o polo ativo da demanda, 

razão porque indefiro a arguição de ilegitimidade ativa pleiteada. Neste 

diapasão, manifestando as partes o desejo de produzir provas 

testemunhais, e para evitar futuras alegações de nulidade procedimental 

ou cerceamento de defesa, em obediência ao princípio constitucional do 

contraditório substancial, porque o rito sumaríssimo possui nítido caráter 

oral e concentrado, as provas devem ser, via de regra, produzidas no 

âmbito simplificado previsto na Lei n. 9.099/95, razão pela qual designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de março de 2020, às 

15:00 horas, cabendo às partes conduzirem as testemunhas que 

pretendam auscultar, alertando que na dicção legal, a audiência 

demarcará o encerramento da fase probatória e a prolação do édito 

sentencial. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000034-68.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

GESILIANE DOS SANTOS OAB - 042.351.571-32 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gonçalo Bibiano Fernandes "Bibi" (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000034-68.2020.8.11.0100. 

AUTOR(A): V. D. S. F. REPRESENTANTE: GESILIANE DOS SANTOS REU: 

GONÇALO BIBIANO FERNANDES "BIBI" Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Alimentos ajuizada por Vanessa dos Santos Fernandes representada pela 

sua genitora Gesiliane dos Santos, com o propósito de constituir obrigação 

alimentar em desfavor do genitor Gonçalo Bibiano Fernandes. Para tanto, 

alega, em apertada síntese, que a requerente convive com a genitora, 

desde a separação dos genitores. Aduz que desde a separação tem 

suportado todas as despesas da menor. Explica, ainda, que desde então 

arcou com a manutenção das despesas com saúde, educação, 

vestimenta, alimentação, sem nenhuma participação do requerido. Assim, 

por se tratar de obrigação ínsita à condição de genitor, advindo do pleno 

exercício do poder familiar, pugna pela fixação de alimentos e, 

liminarmente, a concessão de provisórios na quantia de R$ 300,00 

(trezentos reais), a ser paga até o dia 10 (dez) de cada mês. É o relato do 

essencial. Defiro o benefício da justiça gratuita, nos termos art. 98, do 

CPC. Processe-se o feito em segredo de justiça (artigo 189, II, do Novo 

Código de Processo Civil). Recebo a petição inicial, porque presentes os 

requisitos dos artigos 319, NCPC e 2º e 3º, Lei 5.478/68. Comprovada a 

paternidade, o requerido/pai deve contribuir com o sustento de sua prole. 

Todavia, diante da cognição sumária e não exauriente que se revela neste 

momento, não havendo comprovação da real possibilidade financeira do 

requerido, o valor dos alimentos deve ser fixado com cautela. Dessa 

forma, à guisa de maiores elementos de cognição, partindo do 

pressuposto de que o alimentante aufere, pelo menos, um salário mínimo 

mensal (renda básica nacional), e tendo em vista o percentual há muito 

fixado pela jurisprudência, defiro o pedido liminar e fixo os alimentos 

provisórios na quantia correspondente a R$ 300,00 (trezentos reais), a 

ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, diretamente à genitora da 

requerente, desde a citação, mediante depósito na conta bancária por ela 

indicada, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, mediante recibo. Intime-se a representante da requerente, 

para trazer aos autos o número da referida conta, a qual deve constar da 
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citação. Para realização de audiência una de conciliação, instrução e 

julgamento designo o dia 31 de março de 2020, às 14h10min. Cite-se e 

intime-se o requerido, por carta precatória, para comparecer ao ato 

acompanhado de advogado e de suas testemunhas (artigo 8º da Lei 

5.478/68), consignando-se que sua ausência importará em revelia e 

confissão (segunda parte do artigo 7º do citado diploma legal). Outrossim, 

na eventualidade de não-composição, poderá oferecer na referida 

audiência defesa oral ou escrita, podendo, ainda, produzir provas 

documentais, sob risco de preclusão. Intime-se a representante da 

requerente para que compareça à audiência acima designada, 

acompanhada de suas testemunhas, cientificando-a que sua ausência 

importará em extinção e arquivamento do processo. Nessa mesma 

solenidade, poderão ser ouvidas as testemunhas que acompanharem as 

partes e, à vista dos pontos controvertidos, passar-se-ão à apreciação de 

questões processuais porventura existentes e à deliberação acerca das 

provas que ainda se mostrem necessárias. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Diligências necessárias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000873-30.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DESPACHO Processo: 1000873-30.2019.8.11.0100. 

AUTOR(A): GILBERLUZIA SOUZA MAGALHAES REU: ROBSON CORREA 

Vistos, etc. Conforme informações contidas no ofício nº. 002/2020/MPMT, 

oriundo da Promotoria de Justiça da Comarca de Brasnorte/MT (id. 

28011005), informando a impossibilidade do comparecimento do Promotor 

de Justiça, para a realização das audiências designadas no período de 

07/01/2020 a 03/02/2020, REDESIGNO audiência anteriormente aprazada 

para o dia 12 de março de 2020, às 14:40. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se expedindo o necessário. Diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000800-58.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE Certidão Certifico que, deixo de intimar a credora cujo crédito 

foi impugnado para contestar a impugnação no prazo de 05 (cinco) dias, 

vez que a contestação já foi apresentada a ID. 24404413. Certifico ainda 

que ante a contestação acima citada, INTIMO a recuperanda/impugnada e 

o comitê de credores (se for o caso) para se manifestarem no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 12, caput, da Lei nº 

11.101/05. BRASNORTE – MT, 5 de fevereiro de 2020 ALAN JHONES DE 

OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE BRASNORTE 

E INFORMAÇÕES: Av. General Osório, 363, CENTRO, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 TELEFONE: (66) 35922243

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000324-20.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SCHMITT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELVIO LUIZ KOWALEWSKI (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DESPACHO Processo: 1000324-20.2019.8.11.0100. 

AUTOR(A): LEONARDO SCHMITT REU: HELVIO LUIZ KOWALEWSKI Vistos 

etc. Considerando a oitiva realizada e tendo em vista a pauta de 

audiências deste juízo, venham conclusos para análise da tutela de 

urgência. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22739 Nr: 449-54.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, compulsando os autos, verifico que o processo estava 

sobrestado, conforme decisão de fls.90. Diante do julgamento do Tema 

810 do STF, REVOGO a decisão retro.

No mais, ACOLHO o pedido das fls. 89 da parte exequente e DETERMINO a 

remessa dos autos à Contadora Judicial, para atualização do cálculo, na 

forma da decisão do Tema acima mencionado.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação e 

após, conclusos.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22741 Nr: 451-24.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, compulsando os autos, verifico que o processo estava 

sobrestado, conforme decisão de fls.62. Diante do julgamento do Tema 

810 do STF, REVOGO a decisão retro.

No mais, ACOLHO o pedido das fls. 61 da parte exequente e DETERMINO a 

remessa dos autos à Contadora Judicial, para atualização do cálculo, na 

forma da decisão do Tema acima mencionado.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação e 

após, conclusos.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22762 Nr: 472-97.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, compulsando os autos, verifico que o processo estava 

sobrestado, conforme decisão de fls.92. Diante do julgamento do Tema 

810 do STF, REVOGO a decisão retro.
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No mais, DETERMINO a intimação da parte exequente, para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se. Intimem-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24229 Nr: 465-71.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, compulsando os autos, verifico que o processo estava 

sobrestado, conforme decisão de fls.89. Diante do julgamento do Tema 

810 do STF, REVOGO a decisão retro.

No mais, DETERMINO a intimação da Fazenda Pública Estadual, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se acerca do cálculo apresentado 

às fls. 88.

Cumpra-se. Intimem-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25461 Nr: 247-09.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, compulsando os autos, verifico que o processo estava 

sobrestado, conforme decisão de fls.77. Diante do julgamento do Tema 

810 do STF, REVOGO a decisão retro.

No mais, ACOLHO o pedido das fls. 76 da parte exequente e DETERMINO a 

remessa dos autos à Contadora Judicial, para atualização do cálculo, na 

forma da decisão do Tema acima mencionado.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação e 

após, conclusos.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25538 Nr: 325-03.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 Vistos, etc.

De proêmio, compulsando os autos, verifico que o processo estava 

sobrestado, conforme decisão de fls.161. Diante do julgamento do Tema 

810 do STF, REVOGO a decisão retro.

No mais, ACOLHO o pedido das fls. 161 da parte exequente e DETERMINO 

a intimação da Fazenda Pública Estadual, para que no prazo de 15 

(quinze) dias manifeste-se acerca do cálculo apresentado às fls. 148/149.

Cumpra-se. Intimem-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63213 Nr: 2442-88.2016.811.0100

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CONSELHO TUTELAR DA COMARCA DE BRASNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503-MT

 (...).Pois bem.Considerando o lapso temporal desde o acolhimento, 

DESIGNO audiência concentrada para reanálise do caso, para o 19 de 

março de 2020, às 13:00, para oitiva das partes envolvidas, bem como 

para oitiva da equipe multidisciplinar do juízo e das conselheiras que 

acompanham o processo da adolescente, as quais deverão ser intimadas 

para comparecimento.Intime-se para a solenidade a curadora especial da 

adolescente, a douta advogada, Dra. Nínive Ziliene Pereira Carneiro, 

nomeada à ref. 126.Por fim, intime-se ainda, a defensora dativa da 

genitora da adolescente, Dra. Fernanda Souza Dutra. Cumpra-se com 

urgência. Ciência ao Ministério Público. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70757 Nr: 1209-85.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDIOMAR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de ref. 204, determino a intimação do 

Ministério Público e da Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requererem diligência (art. 422 do Código de Processo Penal).

Cumpridas as determinações acima, retornem-me conclusos para 

observância do disposto no artigo 423 do Código de Processo Penal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78573 Nr: 1710-05.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA CAMILA DA SILVA, KATIUCE 

RODRIGUES DA SILVA, ROMARIO SANTOS DA SILVA, ANA PAULA DOS 

SANTOS, LUIZ PAULO ALVES REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 23.383/O

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva do acusado LUIZ PAULO 

ALVES REZENDE, com fulcro no art. 316 do Código de Processo 

Penal.Proceda-se à Escrivania as seguintes diligências finais: a) – 

Intime-se o acusado da revogação da prisão preventiva; b) – Expeça-se 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado, salvo se por outro motivo 

estiver preso; c) Consigne-se que DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA 

INDAGAR O ACUSADO ACERCA DE SEU ENDEREÇO, (...).Designo a data 

de 10 de junho de 2020, às 13h30min para a audiência de Instrução e 

Julgamento, oportunidade em que as testemunhas arroladas 

tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que os denunciados 

serão interrogados ao término da instrução, depois de inquiridas todas as 

testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que 

lhes sejam possibilitados o efetivo exercício de autodefesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80413 Nr: 39-10.2020.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SANCHES MERCANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu advogado, da parte dispositiva da 

decisão a seguir transcrita, a qual manteve a prisão preventiva do réu, 

bem como designou audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 

17 de março de 2020 às 15h00min: "Desta forma, RECEBO A DENÚNCIA, 

visto estar presente a justa causa para instauração da persecução penal 

em juízo, considerando, ainda, que não restam caracterizadas quaisquer 

das hipóteses de rejeição da denúncia previstas no art. 395, incs. I a III, do 

CPP. Designo a data de 17 de março de 2020, às 15h00min para a 

audiência de Instrução e Julgamento, oportunidade em que as 

testemunhas arroladas tempestivamente pelas partes serão ouvidas, 

sendo que o denunciado será interrogado ao término da instrução, depois 

de inquiridas todas as testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo 

Diploma Legal, para que lhe seja possibilitado o efetivo exercício de 

autodefesa. Determino, desde já, a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas não residentes nesta Comarca, bem como 

para interrogatório do réu, caso necessário. Oportunamente, registro que 

mantenho a prisão preventiva do acusado, eis que entendo que sua 

custódia cautelar é medida recomendável, não havendo possibilidade de 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que essas 

não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para garantir 

a ordem pública. De mais a mais, não houve alteração fática desde a 

conversão da prisão em flagrante em preventiva, apta a ensejar a revisão 

do “decisum” anterior. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Demais diligências necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 19748 Nr: 1761-07.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVA NORMA GAUDÊNCIA, NASSER RAJAB, 

MARIA APARECIDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920-MT,  ELIAS TEIXEIRA BARBOSA FILHO - 

OAB:114.380/148.793, Juliana Moura Nogueira - OAB:7920/MT

 Vistos, etc.

Manifeste-se a parte contrária sobre a petição retro, mormente sobre a 

proposta realizada às fls.1600 e 1600-verso, em 15 dias, inclusive sobre o 

interesse em eventual designação de audiência de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000904-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIO LUIZ KOWALEWSKI (REQUERENTE)

SUELY COSTA KOWALEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SCHMITT (REQUERIDO)

ADERBAL LUCIO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000904-40.2018.8.11.0050. 

REQUERENTE: HELVIO LUIZ KOWALEWSKI, SUELY COSTA KOWALEWSKI 

REQUERIDO: ADERBAL LUCIO MOREIRA, LEONARDO SCHMITT Vistos etc. 

Considerando que a citação da parte requerida ainda não foi 

perfectibilizada, entendo prejudicada a possibilidade de realização da 

presente audiência. Com efeito, comungo do entendimento de que a 

realização de audiência de justificação sem a prévia citação do réu que, 

por isso, não comparece na solenidade, é causa de nulidade, nos termos 

do artigo 562, segunda parte, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 

TJRS-0386256) AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA EM AUDIÊNCIA 

DEJUSTIFICAÇÃO REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DAS RÉS. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE 

DECLARADA. LIMINAR CASSADA. Realizada audiência de justificação, 

sem a prévia citação das rés, que, por isso, não compareceram, o ato é 

nulo, em razão do disposto no artigo 562, caput, segunda parte, do Novo 

CPC. Decisão agravada cassada para determinar, ante a nulidade da 

audiência realizada, a renovação de tal ato com a intimação das rés para o 

exercício do contraditório e da ampla defesa. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento nº 70071551808, 17ª 

Câmara Cível do TJRS, Rel. Liege Puricelli Pires. j. 23.03.2017, DJe 

03.04.2017). TJSP 1162216) INTERDITO PROIBITÓRIO. Audiência de 

Justificação de Posse - Liminar deferida - Ausência de citação e intimação 

do réu para comparecimento à audiência - Nulidade do ato - Precedentes - 

Aplicação do art. 928, caput, do CPC. Anulação do ato e revogação da 

liminar, determinando-se a realização de nova Audiência de Justificação - 

Recurso provido. (Agravo de Instrumento nº 2163179-23.2016.8.26.0000, 

38ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Spencer Almeida Ferreira. j. 

04.04.2017). Concedo o prazo de 05 dias para que a parte autora forneça 

o endereço do requerido Aderbal, bem como o mesmo prazo para que o 

advogado do requerente regularize sua representação. Assim, redesigno 

a presente audiência para o dia 05 de maio às 13h00min. Saem as partes 

presentes intimadas. Promova-se o necessário à citação e intimação do 

réu faltante. Cumpra-se. Diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000017-32.2020.8.11.0100

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:

VALMIR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000017-32.2020.8.11.0100. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VALMIR DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão fundada em contrato garantido por alienação 

fiduciária. O credor fiduciante demonstra ter constituído em mora o 

devedor fiduciário e junta o respectivo contrato firmado entre as partes. 

Requer o decreto liminar da medida. No tocante ao requisito mora do 

devedor, consoante a redação do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, 

estará ela aperfeiçoada com o simples decorrer do prazo para pagamento 

sem o adimplemento da obrigação. Já para a comprovação de que 

constituiu o devedor em mora, bastará ao credor que comprove a 

expedição de notificação extrajudicial mediante carta registrada com aviso 

de recebimento encaminhada ao devedor no endereço constante no 

contrato, não se exigindo que a assinatura constante no aviso de 

recebimento seja a do próprio destinatário. No caso em estudo, o 

documento acostado demonstra que o autor efetivamente notificou a parte 

requerida. Assim, presente o requisito exigido no art. 3º, caput, do 

Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO o pedido liminar de busca e apreensão do 

bem descrito na petição inicial, devendo ser entregue à parte autora ou 

quem a represente, o qual, desde já, NOMEIO como depositário do bem. 

Cumprida a liminar, CITE-SE a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, contestar o pedido (art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69), com 

as advertências do artigo 344 ambos do CPC. Outrossim, INTIME-SE o 

devedor fiduciário para, também querendo, purgar a mora mediante o 

depósito da integralidade da dívida apresentada pelo credor, incluindo 

custas e honorários advocatícios, que fixo, desde já, em 10% do valor do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar, 

com a advertência do art. 3º, §1º do Decreto-Lei n. 911/69. Expeçam-se 

os mandados competentes. Frustrada a busca, voltem conclusos para 

determinação estabelecida pelo art. 3º, § 9º do Decreto-Lei 911/69. Fica 

autorizado o Sr. Oficial de Justiça a requisitar, se assim entender 
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necessário, o auxílio policial para o cumprimento da medida. Intimem-se. 

Demais diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000108-59.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES TARCISO DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000108-59.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: EUDES 

TARCISO DE AGUIAR Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por Banco Toyota do Brasil S.A em face de Eudes Tarciso de 

Aguiar. Diante do teor da petição da parte autora, requerendo o 

levantamento do bloqueio no sistema renajud (id. 20007725), DEIXO de 

determinar o "desbloqueio" do veículo, uma vez que não houve qualquer 

ordem de bloqueio expedido por este Juízo. No mais, considerando que 

não foi possível proceder à citação do requerido, conforme certidão de id. 

18961154, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador 

constituído, para que se manifeste e requeira o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após, conclusos para 

ulteriores deliberações. Diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-45.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MAICO ADRIANO LEITZKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000042-45.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:MAICO ADRIANO 

LEITZKE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO GUIMARAES 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: Brasnorte Data: 20/03/2020 Hora: 12:15 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 8010406-93.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

HB BENEFICIADORA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010406-93.2016.8.11.0100. REQUERENTE: HB BENEFICIADORA E 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, proposta por HB BENEFICIADORA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA – ME., em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR Da Impossibilidade da PJ em sede de Juizado Especial 

Conforme o artigo 8, § 1°, II da lei 9.099/95, permite as microempresas a 

propor ação no Juizado Especial Cível, assim disposto: Art. 8º Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. § 1° Somente serão admitidas a 

propor ação perante o Juizado Especial: II - As pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006. Verifico que a Requerente se enquadra como Microempresa, 

consoante documentos juntados com a inicial, rejeito a preliminar. MÉRITO 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que custeou a instalação de energia elétrica 

em sua propriedade localizada na Rodovia MT-170, dentro da expansão 

urbana, próximo a 2,6 Km da entrada de Brasnorte/MT, com o 

compromisso da Reclamada de ressarcir os custos no momento da 

incorporação das instalações elétricas, que somam a quantia de R$ 

20.158,82 referente a instalação do equipamento da rede elétrica e R$ 

6.341,18 referente aos serviços de projeto elétrico e mão de obra. Aduz 

que o valor que a Requerida ofertou para ressarcimento é de R$2.373,26, 

com o qual não concorda. Por essas razões requer o ressarcimento do 

valor total gasto com a obra e a condenação da Reclamada em danos 

morais. Por outro lado, a reclamada apresentou defesa alegando que está 

agindo conforme determina a Agência Nacional de Energia Eletrica – 

ANEEL. No presente caso, considerando que a rede de energia elétrica 

construída pelo consumidor é utilizada pela concessionária do serviço é 

crível que esta seja incorporada ao patrimônio da concessionária que 

presta referido serviço público, por força de norma legal - Lei nº 

10.848/2004 e Decreto nº 5.163/2004 - Em sendo a concessionária 

beneficiada com a extensão da rede construída pelo consumidor, é devida 

a restituição da quantia paga para construção da mesma. É evidente que a 

participação financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na 

realização de obras destinada à transmissão de energia elétrica que, por 

conseguinte, será explorada com fins lucrativos por empresa 

concessionária revela-se prática abusiva. A respeito do tema, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso se posicionou: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE 

ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL - INCORPORAÇÃO PELA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER 

DE RESSARCIR - DESCASO COM O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO ? DANO 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA ? RECURSO DESPROVIDO. Não 

se pode permitir que a ?doação? de um patrimônio particular sem a 

contraprestação devida seja legítima. Do contrário, estaríamos a admitir o 

enriquecimento sem causa das concessionárias e/ou permissionárias de 

energia elétrica em detrimento ao particular que arcou com a construção e 

manutenção de uma rede de transmissão de energia. Deve o proprietário 

da rede particular de transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos 

danos causados, ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, 

inclusive, obtendo Termo de Doação de ramal de energia, de terceira 

pessoa, não proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia 

ínfima e irrisória. Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO 

TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, 

Data da publicação no DJE 09/03/2012. No tocante a restituição dos 

valores gastos na construção da rede, se a concessionária não 

apresenta prova contrária às produzidas pela consumidora na exordial, 

sequer instruiu sua defesa com orçamentos que demonstrem a 

abusividade do valor apresentado no contrato pelo autor, entendo que 

deve ser ressarcida a este título. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO ESSENCIAL QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO, 

DEVENDO SER APRECIADAS CONJUNTAMENTE COM ELE. PREJUDICIAIS 
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DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO 

DE VALORES PELA PARTE AUTORA. OBRIGATORIEDADE DA 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS, CORRIGIDOS 

MONETARIAMENTE PELO IGPM, DESDE O DESEMBOLSO, E ACRESCIDOS 

DE JUROS LEGAIS DE 12% AO ANO, A CONTAR DA CITAÇÃO. (Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul - Nona Câmara Cível - Recurso de 

Apelação n. 70030343222 - Rel. Des.ª Marilene Bonzanini Bernardi - Data 

de Julgamento: 19 de agosto de 2009 g. n). RESPONSABILIDADE CIVIL - 

Dano material - Incorporação de rede elétrica particular por concessionária 

- Indenização - Admissibilidade - Despesas com construção da rede que 

devem ser Indenizadas por quem a incorpora e dela se beneficia - 

Sentença de improcedência da ação de cobrança reformada - Apelação 

provida. (TJSP, Apelação n. 7.250.901-3, 14ª Câmera de Direito Privado, 

Des. Rel. José Tarciso Beraldo, J. 28/05/2008. Em relação à condenação a 

título de dano moral, entendo pelo seu indeferimento, pois, o dano moral 

passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal, 

causando aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar de forma 

injusta, decorrente de conduta irregular da parte reclamada, o que não se 

verifica no caso dos autos. No mesmo sentido são os seguintes julgados: 

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO 

DA LÓGICA DO RAZOÁVEL. Na tormentosa questão de saber o que 

configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do 

razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal. Deve tomar por 

paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, 

insensível e o homem de extremosa sensibilidade. Nessa linha de princípio, 

só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada". (Ac. unân. 

da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação 

Cível n.º 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho). "Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente." (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico) "Só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou 

desgaste emocional." (RJTAMG 69/273). "Mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, 

tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 

301.729-0, Juiz Lauro Bracarense). DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para CONDENAR a 

empresa promovida a RESTITUIR em favor do promovente o valor de 

R$26.500,00, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo-se o processo, com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e sem 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 PROJUDI. 

Intimem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I- Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II- Int. Daiane Marilyn Vaz, 

Juíza de Direito. BRASNORTE, 12 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010406-93.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

HB BENEFICIADORA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010406-93.2016.8.11.0100. REQUERENTE: HB BENEFICIADORA E 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, proposta por HB BENEFICIADORA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA – ME., em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR Da Impossibilidade da PJ em sede de Juizado Especial 

Conforme o artigo 8, § 1°, II da lei 9.099/95, permite as microempresas a 

propor ação no Juizado Especial Cível, assim disposto: Art. 8º Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. § 1° Somente serão admitidas a 

propor ação perante o Juizado Especial: II - As pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006. Verifico que a Requerente se enquadra como Microempresa, 

consoante documentos juntados com a inicial, rejeito a preliminar. MÉRITO 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que custeou a instalação de energia elétrica 

em sua propriedade localizada na Rodovia MT-170, dentro da expansão 

urbana, próximo a 2,6 Km da entrada de Brasnorte/MT, com o 

compromisso da Reclamada de ressarcir os custos no momento da 

incorporação das instalações elétricas, que somam a quantia de R$ 

20.158,82 referente a instalação do equipamento da rede elétrica e R$ 

6.341,18 referente aos serviços de projeto elétrico e mão de obra. Aduz 

que o valor que a Requerida ofertou para ressarcimento é de R$2.373,26, 

com o qual não concorda. Por essas razões requer o ressarcimento do 

valor total gasto com a obra e a condenação da Reclamada em danos 

morais. Por outro lado, a reclamada apresentou defesa alegando que está 

agindo conforme determina a Agência Nacional de Energia Eletrica – 

ANEEL. No presente caso, considerando que a rede de energia elétrica 

construída pelo consumidor é utilizada pela concessionária do serviço é 

crível que esta seja incorporada ao patrimônio da concessionária que 

presta referido serviço público, por força de norma legal - Lei nº 

10.848/2004 e Decreto nº 5.163/2004 - Em sendo a concessionária 

beneficiada com a extensão da rede construída pelo consumidor, é devida 

a restituição da quantia paga para construção da mesma. É evidente que a 

participação financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na 

realização de obras destinada à transmissão de energia elétrica que, por 

conseguinte, será explorada com fins lucrativos por empresa 

concessionária revela-se prática abusiva. A respeito do tema, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso se posicionou: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE 

ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL - INCORPORAÇÃO PELA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER 

DE RESSARCIR - DESCASO COM O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO ? DANO 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA ? RECURSO DESPROVIDO. Não 

se pode permitir que a ?doação? de um patrimônio particular sem a 

contraprestação devida seja legítima. Do contrário, estaríamos a admitir o 

enriquecimento sem causa das concessionárias e/ou permissionárias de 

energia elétrica em detrimento ao particular que arcou com a construção e 

manutenção de uma rede de transmissão de energia. Deve o proprietário 

da rede particular de transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos 

danos causados, ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, 

inclusive, obtendo Termo de Doação de ramal de energia, de terceira 

pessoa, não proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia 

ínfima e irrisória. Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO 

TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, 

Data da publicação no DJE 09/03/2012. No tocante a restituição dos 

valores gastos na construção da rede, se a concessionária não 

apresenta prova contrária às produzidas pela consumidora na exordial, 

sequer instruiu sua defesa com orçamentos que demonstrem a 

abusividade do valor apresentado no contrato pelo autor, entendo que 

deve ser ressarcida a este título. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA 
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ELÉTRICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO ESSENCIAL QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO, 

DEVENDO SER APRECIADAS CONJUNTAMENTE COM ELE. PREJUDICIAIS 

DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO 

DE VALORES PELA PARTE AUTORA. OBRIGATORIEDADE DA 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS, CORRIGIDOS 

MONETARIAMENTE PELO IGPM, DESDE O DESEMBOLSO, E ACRESCIDOS 

DE JUROS LEGAIS DE 12% AO ANO, A CONTAR DA CITAÇÃO. (Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul - Nona Câmara Cível - Recurso de 

Apelação n. 70030343222 - Rel. Des.ª Marilene Bonzanini Bernardi - Data 

de Julgamento: 19 de agosto de 2009 g. n). RESPONSABILIDADE CIVIL - 

Dano material - Incorporação de rede elétrica particular por concessionária 

- Indenização - Admissibilidade - Despesas com construção da rede que 

devem ser Indenizadas por quem a incorpora e dela se beneficia - 

Sentença de improcedência da ação de cobrança reformada - Apelação 

provida. (TJSP, Apelação n. 7.250.901-3, 14ª Câmera de Direito Privado, 

Des. Rel. José Tarciso Beraldo, J. 28/05/2008. Em relação à condenação a 

título de dano moral, entendo pelo seu indeferimento, pois, o dano moral 

passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal, 

causando aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar de forma 

injusta, decorrente de conduta irregular da parte reclamada, o que não se 

verifica no caso dos autos. No mesmo sentido são os seguintes julgados: 

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO 

DA LÓGICA DO RAZOÁVEL. Na tormentosa questão de saber o que 

configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do 

razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal. Deve tomar por 

paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, 

insensível e o homem de extremosa sensibilidade. Nessa linha de princípio, 

só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada". (Ac. unân. 

da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação 

Cível n.º 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho). "Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente." (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico) "Só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou 

desgaste emocional." (RJTAMG 69/273). "Mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, 

tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 

301.729-0, Juiz Lauro Bracarense). DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para CONDENAR a 

empresa promovida a RESTITUIR em favor do promovente o valor de 

R$26.500,00, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo-se o processo, com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e sem 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 PROJUDI. 

Intimem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I- Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II- Int. Daiane Marilyn Vaz, 

Juíza de Direito. BRASNORTE, 12 de setembro de 2019.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000085-84.2017.8.11.0100. REQUERENTE: EUNICE FERREIRA DE MELO 

REQUERIDO: OI 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. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui relação jurídica com a parte ré; 

todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

por dívida no valor de R$ 311,01, que considera indevida. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de improcedência da demanda. 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 contratado com a Reclamada. Em sua 

defesa, a ré argumenta que a parte autora foi titular de um terminal de 

telefonia fixo entre 2012 e 2013, mas hoje se encontra cancelado por 

inadimplência no pagamento das faturas. Como não há contrato escrito, a 

requerida anexou em sua defesa, telas de seu sistema interno contendo 

dados que seriam da parte promovente, alegando serem meios de prova 

válidos para demonstrar relação contratual com este. A princípio, o 

entendimento deste juízo é no sentido de que essas telas, por si só 

carecem de segurança como meio de prova, pois há possibilidade de livre 

inserção/alteração de dados unilateralmente pela promovida, detentora de 

tal sistema; podendo, quando muito, serem considerados meros indícios de 

relação comercial com o consumidor, a serem complementados ou 

confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, contendo 

anuência expressa à contratação de plano de telefonia, ou qualquer outra 

afirmação que se conclua nesse sentido, o que poderia dar amparo às 

suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. Não juntou a 

promovida tais elementos; contudo, há que se ressaltar a afirmação na 

inicial dada pela parte autora, de que “não possui vínculo comercial com a 

reclamada”. Mais à frente aduz que “não possui débito algum com a Ré”. 

Dizer que não possui (no verbo presente) vínculo comercial, não é o 

mesmo que dizer que nunca ou jamais possuiu vínculo. Pode até ser que 

hoje a promovente considere que não tenha, mas ao que tudo indica, já 

teve relação com a ré anteriormente. Ademais, a afirmação “não possuir 

débito algum com a ré”, indica nesse mesmo sentido, pois apenas nega o 

débito, mas não algum vínculo passado. Ora, se a parte autora já teve 

relação contratual com a empresa requerida, há que considerar válidas as 

telas sistêmicas da promovida; primeiro, porque elas apenas demonstram 

todas as informações acerca da contratação do serviço que a 

promovente já usufruiu. Haveria dúvidas sobre a veracidade dessas telas 

se ela alegasse que nunca ou jamais teve qualquer relação com a 

empresa requerida, o que não foi o caso, já que foi enfática ao dizer 

apenas que “não possui vínculo comercial com a reclamada”. E em 

segundo lugar, porque indicam que o terminal fixo foi instalado em seu 

endereço, o mesmo indicado na inicial, e que consta no comprovante de 

residência: “Rua C, Nº 49, Bairro: Cohab P. do Sol, CEP: 78.350-000 

Brasnorte/MT”; o que reforça a existência de contratação no passado. 

Diante desse conjunto de evidências, forçoso concluir que a promovente 

já possuiu linha de telefonia fixa da ré, não havendo como considerar 

eventual ocorrência de fraude praticada por um terceiro utilizando seus 

dados sem que ela soubesse, posto que demonstrado que o terminal 

telefônico foi instalado em seu próprio endereço, e as faturas geradas 

pelo uso foram aí enviadas. Portanto, considerando que a promovente já 

fora usuária do serviço de telefonia fixa da promovida (não sendo mais 

usuária hoje pela inadimplência e consequente cancelamento da linha), 

que gera faturas e pode acarretar restrição nos órgãos creditícios em 

caso de débitos, não há que se falar na declaração de inexistência 

destes, atraindo para si o ônus de comprovar o pagamento das fatura em 

aberto e que resultaram na negativação, o que não cuidou de fazer. 
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Tampouco por consequência há que se falar em indenização por danos 

morais, se a inscrição foi legítima. Assim, a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe. 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. 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 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 20 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000085-84.2017.8.11.0100. REQUERENTE: EUNICE FERREIRA DE MELO 

REQUERIDO: OI 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. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui relação jurídica com a parte ré; 

todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

por dívida no valor de R$ 311,01, que considera indevida. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de improcedência da demanda. 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 contratado com a Reclamada. Em sua 

defesa, a ré argumenta que a parte autora foi titular de um terminal de 

telefonia fixo entre 2012 e 2013, mas hoje se encontra cancelado por 

inadimplência no pagamento das faturas. Como não há contrato escrito, a 

requerida anexou em sua defesa, telas de seu sistema interno contendo 

dados que seriam da parte promovente, alegando serem meios de prova 

válidos para demonstrar relação contratual com este. A princípio, o 

entendimento deste juízo é no sentido de que essas telas, por si só 

carecem de segurança como meio de prova, pois há possibilidade de livre 

inserção/alteração de dados unilateralmente pela promovida, detentora de 

tal sistema; podendo, quando muito, serem considerados meros indícios de 

relação comercial com o consumidor, a serem complementados ou 

confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, contendo 

anuência expressa à contratação de plano de telefonia, ou qualquer outra 

afirmação que se conclua nesse sentido, o que poderia dar amparo às 

suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. Não juntou a 

promovida tais elementos; contudo, há que se ressaltar a afirmação na 

inicial dada pela parte autora, de que “não possui vínculo comercial com a 

reclamada”. Mais à frente aduz que “não possui débito algum com a Ré”. 

Dizer que não possui (no verbo presente) vínculo comercial, não é o 

mesmo que dizer que nunca ou jamais possuiu vínculo. Pode até ser que 

hoje a promovente considere que não tenha, mas ao que tudo indica, já 

teve relação com a ré anteriormente. Ademais, a afirmação “não possuir 

débito algum com a ré”, indica nesse mesmo sentido, pois apenas nega o 

débito, mas não algum vínculo passado. Ora, se a parte autora já teve 

relação contratual com a empresa requerida, há que considerar válidas as 

telas sistêmicas da promovida; primeiro, porque elas apenas demonstram 

todas as informações acerca da contratação do serviço que a 

promovente já usufruiu. Haveria dúvidas sobre a veracidade dessas telas 

se ela alegasse que nunca ou jamais teve qualquer relação com a 

empresa requerida, o que não foi o caso, já que foi enfática ao dizer 

apenas que “não possui vínculo comercial com a reclamada”. E em 

segundo lugar, porque indicam que o terminal fixo foi instalado em seu 

endereço, o mesmo indicado na inicial, e que consta no comprovante de 

residência: “Rua C, Nº 49, Bairro: Cohab P. do Sol, CEP: 78.350-000 

Brasnorte/MT”; o que reforça a existência de contratação no passado. 

Diante desse conjunto de evidências, forçoso concluir que a promovente 

já possuiu linha de telefonia fixa da ré, não havendo como considerar 

eventual ocorrência de fraude praticada por um terceiro utilizando seus 

dados sem que ela soubesse, posto que demonstrado que o terminal 

telefônico foi instalado em seu próprio endereço, e as faturas geradas 

pelo uso foram aí enviadas. Portanto, considerando que a promovente já 

fora usuária do serviço de telefonia fixa da promovida (não sendo mais 

usuária hoje pela inadimplência e consequente cancelamento da linha), 

que gera faturas e pode acarretar restrição nos órgãos creditícios em 

caso de débitos, não há que se falar na declaração de inexistência 

destes, atraindo para si o ônus de comprovar o pagamento das fatura em 

aberto e que resultaram na negativação, o que não cuidou de fazer. 

Tampouco por consequência há que se falar em indenização por danos 

morais, se a inscrição foi legítima. Assim, a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe. 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. 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 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 20 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-75.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 
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1000105-75.2017.8.11.0100. REQUERENTE: RENATO FERREIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos 

morais, em que a parte autora alega não possuir qualquer débito ou 

relação com a promovida. Todavia, seu nome foi incluído por esta nos 

cadastros de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 71,08, que 

alega não ser o responsável. Analisando os elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da 

demanda. 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 

débito ou contrato com a Reclamada; ou seja, cabe a esta provar a 

relação com a promovente. De fato, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados. Foi apresentado nos autos, um contrato de 

financiamento contendo dados da parte promovente. Referido instrumento 

contém assinatura semelhante às assinaturas que constam no instrumento 

procuratório, e declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, 

havendo inclusive, o mesmo estilo de escrita e caligrafia; semelhança e 

identidade que são visíveis de plano, especialmente as letras. Em que 

pese o promovente negar que seja sua assinatura, a simples negativa não 

impugna suficientemente o contrato apresentado, que inclusive consta um 

endereço nesta urbe, e havendo notícia de que quase todas as parcelas 

foram pagas, um comportamento incomum quando se trata de fraude 

praticada por eventual terceiro estelionatário. Disso se conclui que o 

contrato era legítimo, cujas parcelas, acaso não forem pagas, legitima a 

cobrança e posterior restrição do nome por falta de pagamento. Ora, não 

sendo o débito considerado indevido, a negativação dele oriunda é válida; 

não sendo portanto, ato ilícito, não havendo que se falar em declaração de 

inexistência de débitos. Consequentemente nenhum dano daí decorreu, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais. Assim, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 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. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, 

JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 20 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-75.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000105-75.2017.8.11.0100. REQUERENTE: RENATO FERREIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos 

morais, em que a parte autora alega não possuir qualquer débito ou 

relação com a promovida. Todavia, seu nome foi incluído por esta nos 

cadastros de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 71,08, que 

alega não ser o responsável. Analisando os elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da 

demanda. 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 

débito ou contrato com a Reclamada; ou seja, cabe a esta provar a 

relação com a promovente. De fato, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados. Foi apresentado nos autos, um contrato de 

financiamento contendo dados da parte promovente. Referido instrumento 

contém assinatura semelhante às assinaturas que constam no instrumento 

procuratório, e declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, 

havendo inclusive, o mesmo estilo de escrita e caligrafia; semelhança e 

identidade que são visíveis de plano, especialmente as letras. Em que 

pese o promovente negar que seja sua assinatura, a simples negativa não 

impugna suficientemente o contrato apresentado, que inclusive consta um 

endereço nesta urbe, e havendo notícia de que quase todas as parcelas 

foram pagas, um comportamento incomum quando se trata de fraude 

praticada por eventual terceiro estelionatário. Disso se conclui que o 

contrato era legítimo, cujas parcelas, acaso não forem pagas, legitima a 

cobrança e posterior restrição do nome por falta de pagamento. Ora, não 

sendo o débito considerado indevido, a negativação dele oriunda é válida; 

não sendo portanto, ato ilícito, não havendo que se falar em declaração de 

inexistência de débitos. Consequentemente nenhum dano daí decorreu, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais. Assim, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 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. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, 

JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 20 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-58.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010279-58.2016.8.11.0100. REQUERENTE: FBM COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: RODRIGO CESAR 

DA SILVA 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, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-43.2017.8.11.0100

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:

SESAR FRANCISCO POMPEU DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010226-43.2017.8.11.0100. REQUERENTE: FBM COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: SESAR 

FRANCISCO POMPEU DA SILVA 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, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-60.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

ROSENIR APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO DE MELO NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010016-60.2015.8.11.0100. REQUERENTE: ROSENIR APARECIDA DA 

SILVA, DAVID BARBOSA DE SOUZA REQUERIDO: AVELINO DE MELO 

NETO 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 para se manifestar acerca da notícia do 

falecimento 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. 

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, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-60.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

ROSENIR APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO DE MELO NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010016-60.2015.8.11.0100. REQUERENTE: ROSENIR APARECIDA DA 

SILVA, DAVID BARBOSA DE SOUZA REQUERIDO: AVELINO DE MELO 

NETO 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 para se manifestar acerca da notícia do 

falecimento 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. 

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, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-21.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOURENCO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000074-21.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ANTONIO LOURENCO DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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 
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quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui relação jurídica com a parte ré ou qualquer dívida com esta; 

todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

por dívida no valor de R$ 4.729,03, que considera indevida. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de improcedência da demanda. 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 contratado com a Reclamada. Em sua 

defesa, a ré argumenta que a parte autora possui um contrato de 

empréstimo junto ao Banco do Brasil que não foi quitado, sendo que a 

dívida lhe foi cedida por meio de instrumento de cessão, juntado aos 

autos. Embora não anexado o contrato, há que se ressaltar a afirmação 

na inicial dada pela parte autora, de que “não possui vínculo comercial com 

a reclamada” (que neste caso adquiriu o crédito por meio de cessão). Mais 

à frente aduz que “não possui débito algum com a Ré”. Dizer que não 

possui (no verbo presente) vínculo comercial, não é o mesmo que dizer 

que nunca ou jamais possuiu vínculo. Pode até ser que hoje a promovente 

considere que não tenha, mas ao que tudo indica, conclui-se que já teve 

relação com o banco que cedeu o crédito à promovida. Ademais, a 

afirmação “não possuir débito algum com a ré”, indica nesse mesmo 

sentido, pois apenas nega o débito, mas não algum vínculo passado. Ora, 

se a parte autora já teve relação contratual com o banco cedente, há que 

considerar válidos o instrumento de cessão e extrato de consulta 

contendo as informações acerca do financiamento, ambos não 

suficientemente impugnados pelo autor. Outro elemento que reforça o 

liame entre o empréstimo com o requerente é o número do contrato que 

ensejou a restrição – 808682775; o mesmo que consta na declaração de 

cessão de crédito e no extrato do mútuo, o que também não foi 

impugnado. Diante desse conjunto de evidências, forçoso concluir que o 

promovente contraiu o empréstimo, que não foi integralmente quitado, 

resultando na cessão demonstrada nos autos e o consequente 

lançamento da restrição em seu nome. Portanto, atraiu para si o ônus de 

comprovar o pagamento das parcelas do contrato de empréstimo, que 

resultaram na negativação, para considera-la indevida, como alega; o que 

não cuidou de fazer. Tampouco por consequência há que se falar em 

indenização por danos morais, se a inscrição foi legítima. Ainda que o 

promovente questione a cessão de crédito ocorrida, mormente por alegar 

ser dívida inexistente, os elementos acima citados concluem o contrário. E 

embora alegue que não foi notificado da restrição, isso por si só não 

impede a exigibilidade da dívida, tampouco impede a cessão do crédito; e 

menos ainda impede a inclusão nos cadastros, por força do permissivo 

legal no art. 293 do Código Civil. Além disso, dispõe o art. 290 do Código 

Civil: “A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão 

quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em 

escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.” Não 

pretendeu a lei dizer que a notificação é ato essencial à validade da 

cessão, mas apenas que ela não será eficaz em relação ao devedor, ao 

menos enquanto não tomar ciência da negociação feita. Assim, ele 

somente estará sujeito às consequências da cessão a partir do momento 

em que é notificado. Este é o objeto da notificação: informar ao devedor 

quem é seu novo credor, e assim direcionar o pagamento. Essa 

notificação prévia cabe aos órgãos de proteção ao crédito, que é enviada 

no endereço do devedor fornecido ao credor quando da contratação, que 

posteriormente repassa a informação àqueles; não podendo alegar falta 

de recebimento se não atualizou o endereço perante à empresa com quem 

possui débitos. Ademais, em caso de falta de notificação, tal 

responsabilidade, se for o caso de dívida devida (não irregular), é dos 

bancos de dados (SPC/Serasa), e não do credor da dívida anotada. Nesse 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DANO 

MORAL. RESPONSABILIDADE. ENTIDADE ARQUIVISTA. 1. O credor não é 

parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de indenização por 

danos morais decorrentes da inscrição em cadastros de inadimplentes 

sem prévia comunicação. 2. A responsabilidade pela inclusão do nome do 

devedor no cadastro incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, 

que apenas informa a existência da dívida. Precedentes. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL PROVIDO. (AgRg nos EDcl no REsp 907.608/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/10/2010, DJe 05/11/2010) Assim, no caso de não ter ocorrido prévia 

notificação, a responsabilidade recairia face ao credor somente se a 

dívida for inexistente, o que, conforme exposto acima, não é o caso dos 

autos. Assim, considerando que as restrições foram devidas, inclusive a 

cessão de crédito, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos, 

inclusive no que tange aos danos morais pleiteados. 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. 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 

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, 22 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-21.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOURENCO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000074-21.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ANTONIO LOURENCO DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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 débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui relação jurídica com a parte ré ou qualquer dívida com esta; 

todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

por dívida no valor de R$ 4.729,03, que considera indevida. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de improcedência da demanda. 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 contratado com a Reclamada. Em sua 

defesa, a ré argumenta que a parte autora possui um contrato de 

empréstimo junto ao Banco do Brasil que não foi quitado, sendo que a 

dívida lhe foi cedida por meio de instrumento de cessão, juntado aos 

autos. Embora não anexado o contrato, há que se ressaltar a afirmação 

na inicial dada pela parte autora, de que “não possui vínculo comercial com 

a reclamada” (que neste caso adquiriu o crédito por meio de cessão). Mais 

à frente aduz que “não possui débito algum com a Ré”. Dizer que não 
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possui (no verbo presente) vínculo comercial, não é o mesmo que dizer 

que nunca ou jamais possuiu vínculo. Pode até ser que hoje a promovente 

considere que não tenha, mas ao que tudo indica, conclui-se que já teve 

relação com o banco que cedeu o crédito à promovida. Ademais, a 

afirmação “não possuir débito algum com a ré”, indica nesse mesmo 

sentido, pois apenas nega o débito, mas não algum vínculo passado. Ora, 

se a parte autora já teve relação contratual com o banco cedente, há que 

considerar válidos o instrumento de cessão e extrato de consulta 

contendo as informações acerca do financiamento, ambos não 

suficientemente impugnados pelo autor. Outro elemento que reforça o 

liame entre o empréstimo com o requerente é o número do contrato que 

ensejou a restrição – 808682775; o mesmo que consta na declaração de 

cessão de crédito e no extrato do mútuo, o que também não foi 

impugnado. Diante desse conjunto de evidências, forçoso concluir que o 

promovente contraiu o empréstimo, que não foi integralmente quitado, 

resultando na cessão demonstrada nos autos e o consequente 

lançamento da restrição em seu nome. Portanto, atraiu para si o ônus de 

comprovar o pagamento das parcelas do contrato de empréstimo, que 

resultaram na negativação, para considera-la indevida, como alega; o que 

não cuidou de fazer. Tampouco por consequência há que se falar em 

indenização por danos morais, se a inscrição foi legítima. Ainda que o 

promovente questione a cessão de crédito ocorrida, mormente por alegar 

ser dívida inexistente, os elementos acima citados concluem o contrário. E 

embora alegue que não foi notificado da restrição, isso por si só não 

impede a exigibilidade da dívida, tampouco impede a cessão do crédito; e 

menos ainda impede a inclusão nos cadastros, por força do permissivo 

legal no art. 293 do Código Civil. Além disso, dispõe o art. 290 do Código 

Civil: “A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão 

quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em 

escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.” Não 

pretendeu a lei dizer que a notificação é ato essencial à validade da 

cessão, mas apenas que ela não será eficaz em relação ao devedor, ao 

menos enquanto não tomar ciência da negociação feita. Assim, ele 

somente estará sujeito às consequências da cessão a partir do momento 

em que é notificado. Este é o objeto da notificação: informar ao devedor 

quem é seu novo credor, e assim direcionar o pagamento. Essa 

notificação prévia cabe aos órgãos de proteção ao crédito, que é enviada 

no endereço do devedor fornecido ao credor quando da contratação, que 

posteriormente repassa a informação àqueles; não podendo alegar falta 

de recebimento se não atualizou o endereço perante à empresa com quem 

possui débitos. Ademais, em caso de falta de notificação, tal 

responsabilidade, se for o caso de dívida devida (não irregular), é dos 

bancos de dados (SPC/Serasa), e não do credor da dívida anotada. Nesse 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DANO 

MORAL. RESPONSABILIDADE. ENTIDADE ARQUIVISTA. 1. O credor não é 

parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de indenização por 

danos morais decorrentes da inscrição em cadastros de inadimplentes 

sem prévia comunicação. 2. A responsabilidade pela inclusão do nome do 

devedor no cadastro incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, 

que apenas informa a existência da dívida. Precedentes. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL PROVIDO. (AgRg nos EDcl no REsp 907.608/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/10/2010, DJe 05/11/2010) Assim, no caso de não ter ocorrido prévia 

notificação, a responsabilidade recairia face ao credor somente se a 

dívida for inexistente, o que, conforme exposto acima, não é o caso dos 

autos. Assim, considerando que as restrições foram devidas, inclusive a 

cessão de crédito, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos, 

inclusive no que tange aos danos morais pleiteados. 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. 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 

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, 22 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-81.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GREIDE CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000070-81.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ANA GREIDE CORTEZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta não possuir vínculo comercial ou débitos com a 

promovida. Todavia, seu nome foi incluído por esta nos cadastros de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 103,49, que alega 

desconhecer, e que portanto, seria indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda. 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 contratado com a Reclamada; ou seja, cabe a esta provar a 

relação com a promovente. A parte ré, em contestação logrou demonstrar 

a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente 

impugnados. De fato, observo que o banco promovido trouxe aos autos, 

proposta de adesão ao cartão de crédito, na qual consta a assinatura da 

promovente, que anuiu às suas cláusulas e condições, bem como as 

faturas pelo uso. Referido instrumento contém assinatura idêntica às que 

constam no instrumento procuratório, e declaração de hipossuficiência. 

Todavia, não é somente o contrato com a assinatura que considero 

suficiente como prova de relação negocial entre as partes, havendo mais 

elementos para tanto, como a cópia de seus documentos pessoais 

anexados com o contrato, além de comprovante de endereço. Não houve 

qualquer alegação da promovente de que tenha ocorrido perda, furto ou 

extravio de seus documentos, o que poderia, a princípio frise-se, indicar a 

ocorrência de fraude. Ora, se seus documentos foram apresentados no 

ato da contratação bancária, fácil concluir que foi a própria promovente 

quem assinou e anuiu aos termos contratuais. Tendo utilizado o cartão, 

mas não tendo pago as faturas em dia, não provando sequer que pagou a 

fatura que ensejou a negativação, impertinente alegar que desconhece ter 

dívida com a requerida, se os fatos e documentos nos autos comprovam o 

contrário. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, além da 

adesão ao cartão de crédito da promovida, cabia à parte autora 

comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (a ilegitimidade do 

débito apontado e ser indenizado por isso), provando o pagamento regular 

de todas as faturas, especialmente a que gerou a restrição noticiada, o 

que não cuidou de fazê-lo. Ora, não sendo o débito considerado indevido, 

a negativação dele oriunda é válida; não sendo portanto, ato ilícito, não 
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havendo que se falar em declaração de inexistência de débitos. 

Consequentemente nenhum dano daí decorreu, não havendo que se falar 

em indenização por danos morais. Assim, a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe. Em conclusão, diante da evidente alteração na 

realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que ajuizou demanda 

relatando não possuir débitos, mesmo sabendo o contrário, resta clara 

sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II do NCPC. 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. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por restar 

caracterizada, reconheço a litigância de má-fé por alteração da verdade 

dos fatos, ao formular demanda mesmo sabendo não haver qualquer 

lesão a direito supostamente afetado; pelo que CONDENO a parte autora à 

multa prevista no art. 81 do NCPC, que arbitro em 1% do valor da causa, 

equivalente a R$ 143,10. Considerando a litigância de má-fé e conforme 

art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95, CONDENO a parte autora ainda, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), de acordo com os 

parâmetros no art. 85, §§2º e 8º do NCPC. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 

31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-81.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GREIDE CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000070-81.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ANA GREIDE CORTEZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta não possuir vínculo comercial ou débitos com a 

promovida. Todavia, seu nome foi incluído por esta nos cadastros de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 103,49, que alega 

desconhecer, e que portanto, seria indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda. 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 contratado com a Reclamada; ou seja, cabe a esta provar a 

relação com a promovente. A parte ré, em contestação logrou demonstrar 

a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente 

impugnados. De fato, observo que o banco promovido trouxe aos autos, 

proposta de adesão ao cartão de crédito, na qual consta a assinatura da 

promovente, que anuiu às suas cláusulas e condições, bem como as 

faturas pelo uso. Referido instrumento contém assinatura idêntica às que 

constam no instrumento procuratório, e declaração de hipossuficiência. 

Todavia, não é somente o contrato com a assinatura que considero 

suficiente como prova de relação negocial entre as partes, havendo mais 

elementos para tanto, como a cópia de seus documentos pessoais 

anexados com o contrato, além de comprovante de endereço. Não houve 

qualquer alegação da promovente de que tenha ocorrido perda, furto ou 

extravio de seus documentos, o que poderia, a princípio frise-se, indicar a 

ocorrência de fraude. Ora, se seus documentos foram apresentados no 

ato da contratação bancária, fácil concluir que foi a própria promovente 

quem assinou e anuiu aos termos contratuais. Tendo utilizado o cartão, 

mas não tendo pago as faturas em dia, não provando sequer que pagou a 

fatura que ensejou a negativação, impertinente alegar que desconhece ter 

dívida com a requerida, se os fatos e documentos nos autos comprovam o 

contrário. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, além da 

adesão ao cartão de crédito da promovida, cabia à parte autora 

comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (a ilegitimidade do 

débito apontado e ser indenizado por isso), provando o pagamento regular 

de todas as faturas, especialmente a que gerou a restrição noticiada, o 

que não cuidou de fazê-lo. Ora, não sendo o débito considerado indevido, 

a negativação dele oriunda é válida; não sendo portanto, ato ilícito, não 

havendo que se falar em declaração de inexistência de débitos. 

Consequentemente nenhum dano daí decorreu, não havendo que se falar 

em indenização por danos morais. Assim, a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe. Em conclusão, diante da evidente alteração na 

realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que ajuizou demanda 

relatando não possuir débitos, mesmo sabendo o contrário, resta clara 

sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II do NCPC. 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. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por restar 

caracterizada, reconheço a litigância de má-fé por alteração da verdade 

dos fatos, ao formular demanda mesmo sabendo não haver qualquer 

lesão a direito supostamente afetado; pelo que CONDENO a parte autora à 

multa prevista no art. 81 do NCPC, que arbitro em 1% do valor da causa, 

equivalente a R$ 143,10. Considerando a litigância de má-fé e conforme 

art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95, CONDENO a parte autora ainda, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), de acordo com os 

parâmetros no art. 85, §§2º e 8º do NCPC. Transitada em julgado, e em 

nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 

31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 22 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-66.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GREIDE CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000071-66.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ANA GREIDE CORTEZ 

REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, 

nem justificou sua ausência, pelo que o processo deve ser extinto. Nesse 

contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei nº 9.099/95: “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.” Pelo exposto, em 

consonância com o inciso I do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do enunciado 

28 do FONAJE. 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 Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

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, 22 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-66.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GREIDE CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000071-66.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ANA GREIDE CORTEZ 

REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, 

nem justificou sua ausência, pelo que o processo deve ser extinto. Nesse 

contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei nº 9.099/95: “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.” Pelo exposto, em 

consonância com o inciso I do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do enunciado 

28 do FONAJE. 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 Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

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, 22 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-84.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000031-84.2018.8.11.0100. REQUERENTE: RENATA DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: CLARO 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. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que nunca possuiu qualquer relação jurídica com 

a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito por dívida no valor de R$ 100,71, que considera indevida. 

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, 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 contratado com a Reclamada. Em sua 

defesa, a ré alega que a parte autora contratou um plano de telefonia 

“DDD ilimitado fixo-fixo”, e utilizou seu código (21) para realizar chamadas; 

anexando telas de seu sistema interno como meio de prova para 

demonstrar relação contratual com a parte autora. No entanto, não é o 

entendimento deste juízo como meio de prova (e da Turma Recursal 

também), eis que essas telas são documentos unilaterais, havendo 

possibilidade de livre inserção/alteração de dados unicamente pela 

promovida, detentora de tal sistema, carecendo portanto, de segurança 

como prova. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A parte 

recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se 

desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da parte recorrente. 2. As telas sistêmicas juntadas à 

defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as 

partes. 3. Havendo outra anotação negativa preexistente em nome da 

parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o 

dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.4. A multa por litigância de 

má-fé deve ser afastada, pois o simples fato de o autor deduzir sua 

pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o 

qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação 

falsa que pudesse induzir o juízo a erro.5. Recurso conhecido e provido. 

(TJMT – processo 1002430-21.2016.8.11.0015 - VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no 

DJE 22/08/2018) Podem, quando muito, serem considerados meros indícios 

de relação comercial com o consumidor, a serem complementados ou 

confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, contendo 

anuência expressa à contratação do serviço, o que poderia dar amparo 

às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No entanto, 

verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de contratação em nome da parte 

autora, seja por escrito ou verbalmente, via telefone, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

contratações), eis que não foi juntada qualquer gravação de atendimento 

nesse sentido. Não se nega a possibilidade da contratação ocorrer 

atualmente por meio de “televendas”. No entanto, há que se ter ao menos, 

elementos que indiquem a anuência do consumidor para tanto (tal como a 

gravação da ligação telefônica), o que aqui não restou evidenciado. 

Frise-se que os débitos imputados à parte requerente não se originaram 

de pura e simples utilização do código de chamadas da promovida (21); 

mas sim, de um plano de utilização ilimitada do código com valor fixo 

mensal; o que portanto, clama por uma contratação formal, manifestada 

formalmente pelo interessado, o que não se verificou na espécie. Assim, 
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analisando os autos, constato inexistir prova suficiente de relação entre 

as partes que justifique a dívida lançada nos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo forçoso concluir que a negativação de seu nome deu-se de 

forma indevida. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) 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, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, esses 

elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

que considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. No mais, quanto ao 

pedido contraposto formulado pela parte requerida, tenho que improcede, 

por consequência lógica dos fundamentos acima expostos. 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 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 100,71), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (23/01/2018 – data da inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, 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/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 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, 23 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-84.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000031-84.2018.8.11.0100. REQUERENTE: RENATA DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: CLARO 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. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que nunca possuiu qualquer relação jurídica com 

a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito por dívida no valor de R$ 100,71, que considera indevida. 

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, 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 contratado com a Reclamada. Em sua 

defesa, a ré alega que a parte autora contratou um plano de telefonia 

“DDD ilimitado fixo-fixo”, e utilizou seu código (21) para realizar chamadas; 

anexando telas de seu sistema interno como meio de prova para 

demonstrar relação contratual com a parte autora. No entanto, não é o 

entendimento deste juízo como meio de prova (e da Turma Recursal 

também), eis que essas telas são documentos unilaterais, havendo 

possibilidade de livre inserção/alteração de dados unicamente pela 

promovida, detentora de tal sistema, carecendo portanto, de segurança 

como prova. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A parte 

recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se 

desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da parte recorrente. 2. As telas sistêmicas juntadas à 

defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as 

partes. 3. Havendo outra anotação negativa preexistente em nome da 

parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o 

dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.4. A multa por litigância de 

má-fé deve ser afastada, pois o simples fato de o autor deduzir sua 

pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o 

qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação 

falsa que pudesse induzir o juízo a erro.5. Recurso conhecido e provido. 

(TJMT – processo 1002430-21.2016.8.11.0015 - VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no 

DJE 22/08/2018) Podem, quando muito, serem considerados meros indícios 

de relação comercial com o consumidor, a serem complementados ou 

confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, contendo 

anuência expressa à contratação do serviço, o que poderia dar amparo 

às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No entanto, 
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verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de contratação em nome da parte 

autora, seja por escrito ou verbalmente, via telefone, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

contratações), eis que não foi juntada qualquer gravação de atendimento 

nesse sentido. Não se nega a possibilidade da contratação ocorrer 

atualmente por meio de “televendas”. No entanto, há que se ter ao menos, 

elementos que indiquem a anuência do consumidor para tanto (tal como a 

gravação da ligação telefônica), o que aqui não restou evidenciado. 

Frise-se que os débitos imputados à parte requerente não se originaram 

de pura e simples utilização do código de chamadas da promovida (21); 

mas sim, de um plano de utilização ilimitada do código com valor fixo 

mensal; o que portanto, clama por uma contratação formal, manifestada 

formalmente pelo interessado, o que não se verificou na espécie. Assim, 

analisando os autos, constato inexistir prova suficiente de relação entre 

as partes que justifique a dívida lançada nos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo forçoso concluir que a negativação de seu nome deu-se de 

forma indevida. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) 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, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, esses 

elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

que considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. No mais, quanto ao 

pedido contraposto formulado pela parte requerida, tenho que improcede, 

por consequência lógica dos fundamentos acima expostos. 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 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 100,71), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (23/01/2018 – data da inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, 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/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 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, 23 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-30.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON MUNHAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR EVANGELISTA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000043-30.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:CLEVERSON 

MUNHAK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO GUIMARAES POLO PASSIVO: CESAR EVANGELISTA DE 

FREITAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Brasnorte Data: 20/03/2020 Hora: 12:30 , no endereço: RUA CURITIBA, 

1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro 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: 8020016-22.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BRASNORTE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SAMPAIO RODRIGUES CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8020016-22.2015.8.11.0100. EXEQUENTE: BRASNORTE PNEUS LTDA - ME 

EXECUTADO: JANAINA SAMPAIO RODRIGUES CAMPOS 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 para 

se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça; 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. 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, 1o. de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-27.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA COELHO GERMINARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010057-27.2015.8.11.0100. REQUERENTE: NILZA COELHO GERMINARI 

REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN 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 Reclamação interposta na secretaria deste Juizado, em que a parte 

autora sustenta que celebrou contrato de consórcio com a promovida; 

porém, devido a problemas em ser contemplada com o bem, mesmo 

ofertando maiores lances, alega que não possui mais interesse em 

continuar no grupo consorciado; pelo que requereu o cancelamento do 

contrato, e envio das cobranças, bem como a devolução do valor já pago 

das 17 parcelas. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência parcial da 

demanda. A parte autora narra que não conseguia ser contemplada, a 

despeito de ofertar os maiores lances, sendo que, segundo a mesma, isso 

ocorria devido à alta inadimplência no seu grupo. Desta feita, optou por 

desistir do consórcio, e por isso, vislumbra-se que parou de pagar as 

prestações. A promovida por sua vez não resistiu ao pedido de 

cancelamento do consórcio com relação à promovente, pois aduz que ela 

se tornou inadimplente, e por isso foi excluída do grupo. Mas 

possivelmente porque não pediu formalmente a rescisão. Dessa forma, o 

pedido de rescisão contratual e de cessar o envio de cobranças das 

prestações subsequentes é procedente. Quanto ao pedido de restituição, 

em que pese ser consequência óbvia quando do cancelamento e saída do 

grupo consorciado, por outro lado não se mostra possível neste momento, 

vez que, segundo entendimento jurisprudencial pacífico, a devolução dos 

valores pagos deve ocorrer somente após trinta dias do encerramento do 

grupo, a fim de que seja mantido o equilíbrio financeiro deste, o que não se 

manteria acaso todos os excluídos retirassem o que já foi pago. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – 

CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS 

PELO CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO 

DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. “É devida a 

restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de 

consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo 

previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 

1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) (...) (TJMT - ED 79165/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017) Quando ocorrer a 

restituição, o montante deve ser corrigido monetariamente, pelo índice INPC 

a partir da data de cada desembolso das parcelas pagas, sendo que os 

juros de mora devem fluir apenas a partir do 31º dia a contar do 

encerramento do grupo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA - RESTITUIÇÃO DAS COTAS DE CONSÓRCIO – EVENTUAL 

FUNDO DE RESERVA - ATÉ TRINTA DIAS DO PRAZO PREVISTO 

CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO – DEDUÇÃO 

DE TAXA ADMINISTRATIVA E DO PRÊMIO DO SEGURO – POSSIBILIDADE – 

CLAÚSULA PENAL – INDEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 35 

DO STJ – INCIDÊNCIA – DO DESEMBOLSO – INPC - JUROS DE MORA – A 

PARTIR DO 31º DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É devida a 

restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de 

consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo 

previsto contratualmente para o encerramento do plano. O consorciado 

desistente só receberá seus haveres no final, após o encerramento do 

grupo, descontados todos os encargos, não havendo motivos para sua 

exclusão da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. Devem ser 

deduzidos do montante a ser restituído, parcelas concernentes ao prêmio 

do seguro, pois, durante o período em que permaneceu no grupo, o 

consumidor estava acobertado de possível sinistro. A multa penal a ser 

descontada de consorciado depende da comprovação de prejuízos que a 

autorizem. Ocorrendo a desistência do consorciado, é devida a restituição 

das parcelas efetivamente pagas, acrescidas de correção monetária, pelo 

INPC, a partir de cada desembolso. Juros moratórios são devidos após o 

trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, eis que a devolução 

das prestações fora do prazo estipulado é que caracteriza a mora da 

administradora. (TJMT - Ap 24680/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016) Portanto, e após deduzidos os 

encargos previstos contratualmente em caso de rescisão, os valores 

pagos devem ser restituídos corrigidos monetariamente, mas somente 

após o termo citado – 30 dias após o encerramento do grupo consorciado. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos contidos na 

inicial, para o fim de DECLARAR rescindido o contrato de consórcio havido 

entre as partes, devendo a promovida obstar a cobrança das prestações 

a partir do número 18; bem como CONDENAR a promovida em restituir os 

valores pagos pela promovente (deduzidos os encargos previsto 

contratualmente) após 30 dias a contar da data do encerramento do grupo 

ao qual a promovente fazia parte; acrescidos de correção monetária a 

partir da cada desembolso, e juros de mora a partir do 31º dia após o 

encerramento. E assim o faço, com resolução de mérito, 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). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 10 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-66.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RICARDO RANHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL LUCAS PROCOPIO OAB - SP381837 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000028-66.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ANTONIO RICARDO RANHER 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação de reparação de danos materiais e morais 

decorrente de uma viagem de ônibus. Analisando os elementos e as 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda. A narrativa na inicial aparenta ser confusa, 

uma vez que o autor, além de não informar especificamente qual data 

iniciou a viagem, afirma que pegou o ônibus em Cuiabá MT, passou por 

Porto Velho-RO, e depois em Nova Alvorada MS, sendo que o defeito 

fatídico teria ocorrido próximo a Presidente Prudente SP. Ou seja, ao que 

parece, primeiro o ônibus saiu de Cuiabá, seguiu viagem em direção 

totalmente oposta ao destino final (Estado de Rondônia), para depois 

passar pelo Mato Grosso do Sul e chegar ao Estado de São Paulo. Porém, 

extrai-se da narrativa que, durante uma viagem no ônibus da parte 

promovida, o veículo teria apresentado diversos problemas, como pane, 

inclinação, e pneu murcho, tendo o mesmo parado na estrada próximo a 

Presidente Prudente SP, onde o autor teria auxiliado a consertar o defeito 

por ser mecânico. Afirma que por causa desses problemas, o veículo não 

pôde ir até a rodoviária, e com isso perdeu o ônibus para seu destino final 
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(Rosana SP), o qual só teria conseguido chegar em 21/05/2017. Pleiteia 

ser indenizado materialmente por conta de gastos com passagens e por 

ter arrumado o ônibus; e moralmente por conta dos inúmeros transtornos 

que aduz ter sofrido, pelos atrasos, paradas, riscos de tombamento. Em 

se tratando de relação de consumo, com aplicação do CDC, a inversão do 

ônus da prova requerida é possível quando houver verossimilhança das 

alegações ou seja difícil a produção de prova por parte do consumidor 

diante de sua hipossuficiência na relação com o fornecedor. No caso, não 

se verifica qualquer dificuldade por parte do autor em trazer aos autos, 

elementos que demonstrem o alegado, a começar pelo bilhete de 

passagem, e outros que comprovem o dano material. Contudo, juntou 

apenas fotos do ônibus e dos pneus, insuficientes para considerar a 

narrativa verossímil, que ainda por cima, se encontra confusa. Dessa 

forma, inviável determinar a inversão do ônus da prova por ausência de 

verossimilhança das alegações. Verifica-se que a parte autora sequer 

trouxe aos autos o bilhete de passagem, demonstrando o dia em que 

iniciou a viagem e assim, provar que estava no ônibus em que teriam 

ocorrido os defeitos. Embora alegue que a compra foi em 19/05/2017, não 

especificou se o bilhete era para o mesmo dia. Não sendo individualizado 

qual dia e veículo viajou, prejudicou até mesmo a defesa da parte 

promovida, que presumiu que seria o ônibus da linha Porto Velho RO a 

Criciúma SC, e do mesmo dia em que teria sido comprada a passagem 

(19/05/2017). Porém, a ré nega que tenha ocorrido qualquer problema 

nessa linha desse dia. Mesmo as fotos juntadas não condizem com a 

narrativa, vez que não demonstram qualquer pane ou inclinação do 

ônibus, ou que os pneus se encontravam murchos, como alegou. Os 

danos materiais não restaram devidamente comprovados, pois não há 

qualquer documento demonstrando gastos, seja com novas passagens, 

hotéis para pernoite etc.; tampouco especificou precisamente qual seria o 

valor pelo serviço que teria prestado à requerida com a suposta 

manutenção, sendo que esta não foi sequer detalhada na narrativa (o que 

foi arrumado, quanto tempo demorou, que peças e ferramentas utilizou 

etc.). Já os danos morais, por conta, dos supostos transtornos, atrasos e 

perda de ônibus para o destino final também não restaram demonstrados; 

não há bilhetes de passagem anexados, nem qualquer prova do último dia 

de viagem. Portanto, carecendo de demonstração mínima das alegações, 

aliada à narrativa confusa e genérica na inicial, o autor não comprovou 

minimamente o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe competia, a 

teor do art. 373 do NCPC. Assim, a improcedência dos pedidos é medida 

que se impõe. 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. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 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). Intime-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, 11 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-66.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RICARDO RANHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL LUCAS PROCOPIO OAB - SP381837 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000028-66.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ANTONIO RICARDO RANHER 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação de reparação de danos materiais e morais 

decorrente de uma viagem de ônibus. Analisando os elementos e as 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda. A narrativa na inicial aparenta ser confusa, 

uma vez que o autor, além de não informar especificamente qual data 

iniciou a viagem, afirma que pegou o ônibus em Cuiabá MT, passou por 

Porto Velho-RO, e depois em Nova Alvorada MS, sendo que o defeito 

fatídico teria ocorrido próximo a Presidente Prudente SP. Ou seja, ao que 

parece, primeiro o ônibus saiu de Cuiabá, seguiu viagem em direção 

totalmente oposta ao destino final (Estado de Rondônia), para depois 

passar pelo Mato Grosso do Sul e chegar ao Estado de São Paulo. Porém, 

extrai-se da narrativa que, durante uma viagem no ônibus da parte 

promovida, o veículo teria apresentado diversos problemas, como pane, 

inclinação, e pneu murcho, tendo o mesmo parado na estrada próximo a 

Presidente Prudente SP, onde o autor teria auxiliado a consertar o defeito 

por ser mecânico. Afirma que por causa desses problemas, o veículo não 

pôde ir até a rodoviária, e com isso perdeu o ônibus para seu destino final 

(Rosana SP), o qual só teria conseguido chegar em 21/05/2017. Pleiteia 

ser indenizado materialmente por conta de gastos com passagens e por 

ter arrumado o ônibus; e moralmente por conta dos inúmeros transtornos 

que aduz ter sofrido, pelos atrasos, paradas, riscos de tombamento. Em 

se tratando de relação de consumo, com aplicação do CDC, a inversão do 

ônus da prova requerida é possível quando houver verossimilhança das 

alegações ou seja difícil a produção de prova por parte do consumidor 

diante de sua hipossuficiência na relação com o fornecedor. No caso, não 

se verifica qualquer dificuldade por parte do autor em trazer aos autos, 

elementos que demonstrem o alegado, a começar pelo bilhete de 

passagem, e outros que comprovem o dano material. Contudo, juntou 

apenas fotos do ônibus e dos pneus, insuficientes para considerar a 

narrativa verossímil, que ainda por cima, se encontra confusa. Dessa 

forma, inviável determinar a inversão do ônus da prova por ausência de 

verossimilhança das alegações. Verifica-se que a parte autora sequer 

trouxe aos autos o bilhete de passagem, demonstrando o dia em que 

iniciou a viagem e assim, provar que estava no ônibus em que teriam 

ocorrido os defeitos. Embora alegue que a compra foi em 19/05/2017, não 

especificou se o bilhete era para o mesmo dia. Não sendo individualizado 

qual dia e veículo viajou, prejudicou até mesmo a defesa da parte 

promovida, que presumiu que seria o ônibus da linha Porto Velho RO a 

Criciúma SC, e do mesmo dia em que teria sido comprada a passagem 

(19/05/2017). Porém, a ré nega que tenha ocorrido qualquer problema 

nessa linha desse dia. Mesmo as fotos juntadas não condizem com a 

narrativa, vez que não demonstram qualquer pane ou inclinação do 

ônibus, ou que os pneus se encontravam murchos, como alegou. Os 

danos materiais não restaram devidamente comprovados, pois não há 

qualquer documento demonstrando gastos, seja com novas passagens, 

hotéis para pernoite etc.; tampouco especificou precisamente qual seria o 

valor pelo serviço que teria prestado à requerida com a suposta 

manutenção, sendo que esta não foi sequer detalhada na narrativa (o que 

foi arrumado, quanto tempo demorou, que peças e ferramentas utilizou 

etc.). Já os danos morais, por conta, dos supostos transtornos, atrasos e 

perda de ônibus para o destino final também não restaram demonstrados; 

não há bilhetes de passagem anexados, nem qualquer prova do último dia 

de viagem. Portanto, carecendo de demonstração mínima das alegações, 

aliada à narrativa confusa e genérica na inicial, o autor não comprovou 

minimamente o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe competia, a 

teor do art. 373 do NCPC. Assim, a improcedência dos pedidos é medida 

que se impõe. 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 
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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. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 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). Intime-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, 11 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-69.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010427-69.2016.8.11.0100. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, OESTE VEICULOS 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório (art. 38 

da Lei 9.099/95). I. Dos Embargos de declaração Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do NCPC, caberão 

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. No caso, reconheço a omissão 

apontada, qual seja, a de que não foi especificada que a extinção do feito 

ante o pagamento do acordo deveria ocorrer apenas em face da 

promovida General Motors do Brasil Ltda. Assim, no dispositivo da 

sentença de 30/08/2017, deve-se constar o seguinte: “Diante do exposto, 

declaro EXTINTO o presente processo em relação à promovida General 

Motors do Brasil Ltda., em razão do pagamento, nos termos do art. 924, 

inciso II do NCPC. O feito deve prosseguir apenas em face da outra 

promovida, Oeste Veículos Ltda.”. Diante do exposto, ACOLHO os 

presentes Embargos de declaração, com vistas a sanar a omissão 

apontada, nos termos acima. No mais, permanece a sentença de 

30/08/2017, tal como lançada. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença de embargos de declaração 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. II. Do julgamento do mérito Por questões 

de economia e celeridade, e considerando ainda, o longo tempo já 

transcorrido desde os últimos atos processuais, passo a proferir a 

seguinte decisão abaixo. 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 reparação de danos materiais e morais 

em face da promovida Oeste Veículos Ltda. Analisando os elementos e as 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda. Em que pese a narrativa na inicial, tanto a 

defesa da promovida GM, já excluída do pólo passivo em razão de acordo, 

quanto a defesa da promovida Oeste conduzem à conclusão de que não 

existe qualquer defeito no motor por numeração divergente. Isto porque a 

numeração que o vistoriador do Detran PR encontrou no veículo do autor 

(LFH132846416) não se trata do número do motor descrito na nota fiscal. 

A própria fabricante esclareceu por um comunicado onde se localiza o 

número do motor e como identificá-lo. Segundo o mesmo, “o número de 

identificação do motor fica na flange do motor logo abaixo do filtro de óleo 

do motor”; e ainda, informa que “o número de motor é composto por 9 

dígitos, sendo o primeiro a letra C e os demais caracteres os 8 últimos 

dígitos do VIN do veículo (Exemplo CEL111111)”. Com base em tais 

informações, a promovida esclareceu em sua defesa o seguinte: “Por 

essa linha de raciocínio, observando que o chassi do veículo objeto da 

demanda possui o número 3GNCJ8CW1EL163590, o número do motor ali 

instalado obrigatoriamente será CEL163590. Logo, é completamente 

improcedente que o número de motor do veículo seja LFH132846416”. A 

foto contendo o número correto do motor encontra-se anexada com a 

referida defesa. Assim, tanto está correta essa numeração que o próprio 

autor conseguiu posteriormente transferir a titularidade do veículo a 

terceira pessoa, conforme se comprova no extrato emitido pelo Detran MT; 

o que não ocorreria se de fato houvesse alguma divergência na 

numeração. Diante disso, a presente demanda prescinde de realização de 

prova pericial; até mesmo porque seria inviável neste juízo, diante da 

complexidade. Portanto, verifica-se que o vistoriador que emitiu o laudo se 

equivocou ao impor a numeração LFH132846416 como sendo a do motor, 

sendo que o correto é o número CEL163590, que decerto não foi 

encontrado por ele no momento da vistoria. Em conclusão, não existe 

defeito no veículo vendido pela promovida ao promovente, tampouco 

aquela teve qualquer culpa pelo ato equivocado do servidor público do 

órgão de trânsito paranaense. Então, embora o presente caso se trate de 

relação de consumo, nos termos do art. 12, §3º, incisos II e III, do CDC, a 

promovida Oeste demonstrou não somente que o defeito inexiste, como 

também que houve culpa exclusiva de terceiro; no caso, do Detran PR por 

meio de seu servidor, pelo erro que causou a frustração do negócio, e as 

despesas correlatas. Neste caso, cabe ao promovente, caso queira, 

demandar em juízo em face daquele órgão pelos danos porventura 

ocorridos. Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 

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. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 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). Intime-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 outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-69.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010427-69.2016.8.11.0100. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, OESTE VEICULOS 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório (art. 38 

da Lei 9.099/95). I. Dos Embargos de declaração Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do NCPC, caberão 

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. No caso, reconheço a omissão 

apontada, qual seja, a de que não foi especificada que a extinção do feito 

ante o pagamento do acordo deveria ocorrer apenas em face da 

promovida General Motors do Brasil Ltda. Assim, no dispositivo da 

sentença de 30/08/2017, deve-se constar o seguinte: “Diante do exposto, 

declaro EXTINTO o presente processo em relação à promovida General 

Motors do Brasil Ltda., em razão do pagamento, nos termos do art. 924, 

inciso II do NCPC. O feito deve prosseguir apenas em face da outra 

promovida, Oeste Veículos Ltda.”. Diante do exposto, ACOLHO os 

presentes Embargos de declaração, com vistas a sanar a omissão 

apontada, nos termos acima. No mais, permanece a sentença de 

30/08/2017, tal como lançada. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença de embargos de declaração 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. II. Do julgamento do mérito Por questões 

de economia e celeridade, e considerando ainda, o longo tempo já 

transcorrido desde os últimos atos processuais, passo a proferir a 

seguinte decisão abaixo. 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 reparação de danos materiais e morais 

em face da promovida Oeste Veículos Ltda. Analisando os elementos e as 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda. Em que pese a narrativa na inicial, tanto a 

defesa da promovida GM, já excluída do pólo passivo em razão de acordo, 

quanto a defesa da promovida Oeste conduzem à conclusão de que não 

existe qualquer defeito no motor por numeração divergente. Isto porque a 

numeração que o vistoriador do Detran PR encontrou no veículo do autor 

(LFH132846416) não se trata do número do motor descrito na nota fiscal. 

A própria fabricante esclareceu por um comunicado onde se localiza o 

número do motor e como identificá-lo. Segundo o mesmo, “o número de 

identificação do motor fica na flange do motor logo abaixo do filtro de óleo 

do motor”; e ainda, informa que “o número de motor é composto por 9 

dígitos, sendo o primeiro a letra C e os demais caracteres os 8 últimos 

dígitos do VIN do veículo (Exemplo CEL111111)”. Com base em tais 

informações, a promovida esclareceu em sua defesa o seguinte: “Por 

essa linha de raciocínio, observando que o chassi do veículo objeto da 

demanda possui o número 3GNCJ8CW1EL163590, o número do motor ali 

instalado obrigatoriamente será CEL163590. Logo, é completamente 

improcedente que o número de motor do veículo seja LFH132846416”. A 

foto contendo o número correto do motor encontra-se anexada com a 

referida defesa. Assim, tanto está correta essa numeração que o próprio 

autor conseguiu posteriormente transferir a titularidade do veículo a 

terceira pessoa, conforme se comprova no extrato emitido pelo Detran MT; 

o que não ocorreria se de fato houvesse alguma divergência na 

numeração. Diante disso, a presente demanda prescinde de realização de 

prova pericial; até mesmo porque seria inviável neste juízo, diante da 

complexidade. Portanto, verifica-se que o vistoriador que emitiu o laudo se 

equivocou ao impor a numeração LFH132846416 como sendo a do motor, 

sendo que o correto é o número CEL163590, que decerto não foi 

encontrado por ele no momento da vistoria. Em conclusão, não existe 

defeito no veículo vendido pela promovida ao promovente, tampouco 

aquela teve qualquer culpa pelo ato equivocado do servidor público do 

órgão de trânsito paranaense. Então, embora o presente caso se trate de 

relação de consumo, nos termos do art. 12, §3º, incisos II e III, do CDC, a 

promovida Oeste demonstrou não somente que o defeito inexiste, como 

também que houve culpa exclusiva de terceiro; no caso, do Detran PR por 

meio de seu servidor, pelo erro que causou a frustração do negócio, e as 

despesas correlatas. Neste caso, cabe ao promovente, caso queira, 

demandar em juízo em face daquele órgão pelos danos porventura 

ocorridos. Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 

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. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 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). Intime-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 outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-69.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010427-69.2016.8.11.0100. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, OESTE VEICULOS 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório (art. 38 

da Lei 9.099/95). I. Dos Embargos de declaração Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do NCPC, caberão 

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. No caso, reconheço a omissão 

apontada, qual seja, a de que não foi especificada que a extinção do feito 

ante o pagamento do acordo deveria ocorrer apenas em face da 

promovida General Motors do Brasil Ltda. Assim, no dispositivo da 

sentença de 30/08/2017, deve-se constar o seguinte: “Diante do exposto, 

declaro EXTINTO o presente processo em relação à promovida General 

Motors do Brasil Ltda., em razão do pagamento, nos termos do art. 924, 

inciso II do NCPC. O feito deve prosseguir apenas em face da outra 

promovida, Oeste Veículos Ltda.”. Diante do exposto, ACOLHO os 

presentes Embargos de declaração, com vistas a sanar a omissão 

apontada, nos termos acima. No mais, permanece a sentença de 

30/08/2017, tal como lançada. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença de embargos de declaração à apreciação do M.M. Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos 
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termos do art. 40 da Lei 9.099/95. II. Do julgamento do mérito Por questões 

de economia e celeridade, e considerando ainda, o longo tempo já 

transcorrido desde os últimos atos processuais, passo a proferir a 

seguinte decisão abaixo. 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 reparação de danos materiais e morais 

em face da promovida Oeste Veículos Ltda. Analisando os elementos e as 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda. Em que pese a narrativa na inicial, tanto a 

defesa da promovida GM, já excluída do pólo passivo em razão de acordo, 

quanto a defesa da promovida Oeste conduzem à conclusão de que não 

existe qualquer defeito no motor por numeração divergente. Isto porque a 

numeração que o vistoriador do Detran PR encontrou no veículo do autor 

(LFH132846416) não se trata do número do motor descrito na nota fiscal. 

A própria fabricante esclareceu por um comunicado onde se localiza o 

número do motor e como identificá-lo. Segundo o mesmo, “o número de 

identificação do motor fica na flange do motor logo abaixo do filtro de óleo 

do motor”; e ainda, informa que “o número de motor é composto por 9 

dígitos, sendo o primeiro a letra C e os demais caracteres os 8 últimos 

dígitos do VIN do veículo (Exemplo CEL111111)”. Com base em tais 

informações, a promovida esclareceu em sua defesa o seguinte: “Por 

essa linha de raciocínio, observando que o chassi do veículo objeto da 

demanda possui o número 3GNCJ8CW1EL163590, o número do motor ali 

instalado obrigatoriamente será CEL163590. Logo, é completamente 

improcedente que o número de motor do veículo seja LFH132846416”. A 

foto contendo o número correto do motor encontra-se anexada com a 

referida defesa. Assim, tanto está correta essa numeração que o próprio 

autor conseguiu posteriormente transferir a titularidade do veículo a 

terceira pessoa, conforme se comprova no extrato emitido pelo Detran MT; 

o que não ocorreria se de fato houvesse alguma divergência na 

numeração. Diante disso, a presente demanda prescinde de realização de 

prova pericial; até mesmo porque seria inviável neste juízo, diante da 

complexidade. Portanto, verifica-se que o vistoriador que emitiu o laudo se 

equivocou ao impor a numeração LFH132846416 como sendo a do motor, 

sendo que o correto é o número CEL163590, que decerto não foi 

encontrado por ele no momento da vistoria. Em conclusão, não existe 

defeito no veículo vendido pela promovida ao promovente, tampouco 

aquela teve qualquer culpa pelo ato equivocado do servidor público do 

órgão de trânsito paranaense. Então, embora o presente caso se trate de 

relação de consumo, nos termos do art. 12, §3º, incisos II e III, do CDC, a 

promovida Oeste demonstrou não somente que o defeito inexiste, como 

também que houve culpa exclusiva de terceiro; no caso, do Detran PR por 

meio de seu servidor, pelo erro que causou a frustração do negócio, e as 

despesas correlatas. Neste caso, cabe ao promovente, caso queira, 

demandar em juízo em face daquele órgão pelos danos porventura 

ocorridos. Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 

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. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 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). Intime-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 outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-49.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RICARDO RANHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-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 BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000098-49.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ANTONIO RICARDO RANHER 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais, em que a parte autora alega não possuir 

qualquer débito com a promovida. Todavia, seu nome foi incluído por esta 

nos cadastros de proteção ao crédito por duas dívidas nos valores de R$ 

216,87 e R$ 65,98, que alega desconhecer. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência parcial da demanda. 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 contratado com a Reclamada; ou seja, cabe a esta provar a 

relação com a promovente. De fato, quanto ao apontamento referente ao 

contrato 0237135618, observo que a defesa da reclamada Telefônica 

trouxe aos autos, termo de prestação de serviços entre as partes – 

adesão a SMP – serviço móvel pessoal, na qual a promovente anuiu ao 

plano de telefonia com pagamento mensal. Referido instrumento contém 

assinatura cujo estilo de escrita e caligrafia é a mesma das assinaturas 

que constam no instrumento procuratório, declaração de hipossuficiência, 

e termo de audiência. Além disso, há junto com o contrato, cópia de sua 

CNH, documento idêntico ao apresentado com a inicial. O promovente não 

negou a contratação; apenas questiona haver algum débito aberto, pois 

alega ter pago todas as pendências. Como houve alegação de integral 

pagamento, o ônus da prova neste caso compete ao promovente, que, 

contudo, não demonstrou a quitação da dívida de R$ 65,98 lançada em 

seu nome, não podendo ser vislumbrado nos prints de faturas e 

comprovantes anexados na impugnação, posto que tal meio de 

demonstração de documentos não se presta para tal fim, além de estarem 

ilegíveis. Ainda que pudesse acatar tais “prints”, especificamente quanto 

ao valor levado à restrição, o promovente não indicou qual comprovante 

seria; se é que se encontra ali em sua impugnação. Disso se conclui que, 

ao menos quanto ao segundo apontamento, ele é legítimo. Quanto ao 

primeiro apontamento, no valor de R$ 216,87, cujo número do contrato é 

diverso do segundo, verifica-se que a promovida não demonstrou sua 

origem, devendo, portanto, ser considerado indevido. Em consequência, 

sendo indevido, o dano moral se presume, mas em patamar reduzido, 

considerando o apontamento que, embora posterior, foi legítimo; não 

havendo que se falar na aplicação da súmula 385 do STJ no presente 

caso. 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, além das peculiaridades do 

caso concreto. No caso, esses elementos autorizam a fixação da quantia 

em R$ 2.000,00, que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

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 
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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 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado primeiramente no nome 

da parte autora, no valor de R$ 216,87, e por consequência, a inexistência 

de vínculo jurídico entre as partes quanto ao contrato n. 0218330950; 

devendo a reclamada proceder somente à exclusão definitiva da referida 

restrição, devendo permanecer apenas a segunda, referente ao contrato 

0237135618; b) CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (26/02/2015 – data 

da primeira restrição) por se tratar de responsabilidade extracontratual, 

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/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 13 de outubro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-49.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RICARDO RANHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-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 BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000098-49.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ANTONIO RICARDO RANHER 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais, em que a parte autora alega não possuir 

qualquer débito com a promovida. Todavia, seu nome foi incluído por esta 

nos cadastros de proteção ao crédito por duas dívidas nos valores de R$ 

216,87 e R$ 65,98, que alega desconhecer. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência parcial da demanda. 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 contratado com a Reclamada; ou seja, cabe a esta provar a 

relação com a promovente. De fato, quanto ao apontamento referente ao 

contrato 0237135618, observo que a defesa da reclamada Telefônica 

trouxe aos autos, termo de prestação de serviços entre as partes – 

adesão a SMP – serviço móvel pessoal, na qual a promovente anuiu ao 

plano de telefonia com pagamento mensal. Referido instrumento contém 

assinatura cujo estilo de escrita e caligrafia é a mesma das assinaturas 

que constam no instrumento procuratório, declaração de hipossuficiência, 

e termo de audiência. Além disso, há junto com o contrato, cópia de sua 

CNH, documento idêntico ao apresentado com a inicial. O promovente não 

negou a contratação; apenas questiona haver algum débito aberto, pois 

alega ter pago todas as pendências. Como houve alegação de integral 

pagamento, o ônus da prova neste caso compete ao promovente, que, 

contudo, não demonstrou a quitação da dívida de R$ 65,98 lançada em 

seu nome, não podendo ser vislumbrado nos prints de faturas e 

comprovantes anexados na impugnação, posto que tal meio de 

demonstração de documentos não se presta para tal fim, além de estarem 

ilegíveis. Ainda que pudesse acatar tais “prints”, especificamente quanto 

ao valor levado à restrição, o promovente não indicou qual comprovante 

seria; se é que se encontra ali em sua impugnação. Disso se conclui que, 

ao menos quanto ao segundo apontamento, ele é legítimo. Quanto ao 

primeiro apontamento, no valor de R$ 216,87, cujo número do contrato é 

diverso do segundo, verifica-se que a promovida não demonstrou sua 

origem, devendo, portanto, ser considerado indevido. Em consequência, 

sendo indevido, o dano moral se presume, mas em patamar reduzido, 

considerando o apontamento que, embora posterior, foi legítimo; não 

havendo que se falar na aplicação da súmula 385 do STJ no presente 

caso. 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, além das peculiaridades do 

caso concreto. No caso, esses elementos autorizam a fixação da quantia 

em R$ 2.000,00, que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

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 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado primeiramente no nome 

da parte autora, no valor de R$ 216,87, e por consequência, a inexistência 

de vínculo jurídico entre as partes quanto ao contrato n. 0218330950; 

devendo a reclamada proceder somente à exclusão definitiva da referida 

restrição, devendo permanecer apenas a segunda, referente ao contrato 

0237135618; b) CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (26/02/2015 – data 

da primeira restrição) por se tratar de responsabilidade extracontratual, 

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/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 13 de outubro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-72.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NILVAN FERREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010291-72.2016.8.11.0100. REQUERENTE: NILVAN FERREIRA DE 

AGUIAR REQUERIDO: RONALDO PEREIRA DA SILVA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito. 

Analisando os elementos e as circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. Alega 

o autor que o acidente ocorreu por culpa do requerido. Contudo, extrai-se 

de sua narrativa na inicial, o seguinte: “No dia 13 de abril de 2015, 

aproximadamente às 15h00min, o Requerente conduzia sua motocicleta 

HONDA NXR 150 BROS, placa QDB -7329, pela Rua Pantanal sentido 

Posto de Saúde quando no cruzamento da Rua Curitiba deu sinal de que 

iria virar para a esquerda na referida rua, acreditando que o Requerido 

pararia, pois era o que deveria ter feito, mas não o fez ocasionando o 

acidente automobilístico, em decorrência da imprudência do Requerido. O 

acidente se deu da seguinte forma: O Requerente trafegava pela Rua 

Pantanal, no cruzamento com a Rua Curitiba o mesmo deu seta de 

conversão a esquerda, para entrar na referida rua, quando foi realizar a 

conversão, o carro do Requerido um Fiat/Strada, placa nº NUB – 9967 que 

vinha no sentido contrario veio a colidir com a moto do Requerido”. Ou 

seja, no momento em que trafegavam na mesma rua, porém em sentidos 

opostos, a colisão ocorreu em um cruzamento de vias, na qual o 

requerente pretendia convergir à sua esquerda. Dessa forma, em 

consonância com as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o 

próprio autor da ação descreve que o acidente decorreu por sua culpa 

exclusiva; ante o descumprimento de deveres expressos nos arts. 34 e 

38, que estabelecem: “Art. 34. O condutor que queira executar uma 

manobra deverá certificar de que pode executá-la sem perigo para os 

demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Art. 38. Antes 

de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o 

condutor deverá: I – (...); II - ao sair da via pelo lado esquerdo, 

aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, 

quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois 

sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só 

sentido. Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o 

condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos 

que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, 

respeitadas as normas de preferência de passagem”. Portanto, cabia ao 

autor, e não ao réu, aguardar a passagem deste, para somente depois 

efetuar a conversão à esquerda que pretendia fazer naquele momento. 

Mas como assim não procedeu, sua conduta foi a única e determinante 

para a ocorrência da colisão, emergindo daí a sua culpa exclusiva pelo 

evento. Nesse sentido, a culpa reconhecida por aquele que fez a manobra 

à esquerda, sem aguardar o condutor que vinha em sentido oposto: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE 

CONVERSÃO À ESQUERDA. INTERCEPTAÇÃO DE PASSAGEM DO 

VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. LEGITIMIDADE 

ATIVA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA 

DE NULIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. Admitindo o próprio réu que assinou o 

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fl. 13), em que admite ter a 

colisão ocorrido quando já havia iniciado a manobra de conversão à 

esquerda, ¿quase no outro lado da pista¿, evidente restou a sua culpa por 

ter obstaculizado a passagem do automóvel dos autores. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJRS - 

Recurso Cível Nº 71001971977, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 14/05/2009) 

Irrelevante o fato do requerido não possuir carteira nacional de habilitação 

(CNH) para emergir sua responsabilidade pelo acidente; primeiro, porque a 

falta da CNH (e portanto, de habilidade para dirigir veículo) não foi fator 

decisivo e determinante na ocorrência do acidente, pois sua dinâmica 

mostra que o mesmo não fazia qualquer manobra que demonstrasse 

inabilidade na condução de veículo, já que apenas trafegava pela rua em 

sentido reto no momento da colisão; além disso, a preferência de 

passagem era dele, conforme art. 38, parágrafo único do CTB, norma que 

vale para todos, tenham ou não habilitação. E segundo, porque não 

possuir CNH se trata de ilícito administrativo e/ou penal, não possuindo 

relevância na esfera civil, conforme acima exposto. Em conclusão, 

reconhecida a culpa exclusiva da parte promovente pelo acidente, 

improcede o pedido de indenização pelos danos materiais e morais. Em 

contrapartida, como foi reconhecida a culpa exclusiva da parte autora pelo 

evento, causando danos materiais no veículo da parte promovida, cujo 

desembolso pelo conserto restou demonstrado nos autos, tenho que 

procede o pedido contraposto por esta formulado. 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. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, 

JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em contrapartida, JULGO procedente o pedido contraposto 

formulado na contestação, para o fim de CONDENAR a parte promovente 

em pagar à parte promovida, a título de danos materiais, a importância de 

R$ 8.966,00 (oito mil novecentos e sessenta e seis reais); acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da data 

do efetivo desembolso. E assim o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 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). Intime-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, 24 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-72.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NILVAN FERREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010291-72.2016.8.11.0100. REQUERENTE: NILVAN FERREIRA DE 

AGUIAR REQUERIDO: RONALDO PEREIRA DA SILVA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito. 

Analisando os elementos e as circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. Alega 

o autor que o acidente ocorreu por culpa do requerido. Contudo, extrai-se 

de sua narrativa na inicial, o seguinte: “No dia 13 de abril de 2015, 

aproximadamente às 15h00min, o Requerente conduzia sua motocicleta 
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HONDA NXR 150 BROS, placa QDB -7329, pela Rua Pantanal sentido 

Posto de Saúde quando no cruzamento da Rua Curitiba deu sinal de que 

iria virar para a esquerda na referida rua, acreditando que o Requerido 

pararia, pois era o que deveria ter feito, mas não o fez ocasionando o 

acidente automobilístico, em decorrência da imprudência do Requerido. O 

acidente se deu da seguinte forma: O Requerente trafegava pela Rua 

Pantanal, no cruzamento com a Rua Curitiba o mesmo deu seta de 

conversão a esquerda, para entrar na referida rua, quando foi realizar a 

conversão, o carro do Requerido um Fiat/Strada, placa nº NUB – 9967 que 

vinha no sentido contrario veio a colidir com a moto do Requerido”. Ou 

seja, no momento em que trafegavam na mesma rua, porém em sentidos 

opostos, a colisão ocorreu em um cruzamento de vias, na qual o 

requerente pretendia convergir à sua esquerda. Dessa forma, em 

consonância com as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o 

próprio autor da ação descreve que o acidente decorreu por sua culpa 

exclusiva; ante o descumprimento de deveres expressos nos arts. 34 e 

38, que estabelecem: “Art. 34. O condutor que queira executar uma 

manobra deverá certificar de que pode executá-la sem perigo para os 

demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Art. 38. Antes 

de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o 

condutor deverá: I – (...); II - ao sair da via pelo lado esquerdo, 

aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, 

quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois 

sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só 

sentido. Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o 

condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos 

que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, 

respeitadas as normas de preferência de passagem”. Portanto, cabia ao 

autor, e não ao réu, aguardar a passagem deste, para somente depois 

efetuar a conversão à esquerda que pretendia fazer naquele momento. 

Mas como assim não procedeu, sua conduta foi a única e determinante 

para a ocorrência da colisão, emergindo daí a sua culpa exclusiva pelo 

evento. Nesse sentido, a culpa reconhecida por aquele que fez a manobra 

à esquerda, sem aguardar o condutor que vinha em sentido oposto: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE 

CONVERSÃO À ESQUERDA. INTERCEPTAÇÃO DE PASSAGEM DO 

VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. LEGITIMIDADE 

ATIVA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA 

DE NULIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. Admitindo o próprio réu que assinou o 

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fl. 13), em que admite ter a 

colisão ocorrido quando já havia iniciado a manobra de conversão à 

esquerda, ¿quase no outro lado da pista¿, evidente restou a sua culpa por 

ter obstaculizado a passagem do automóvel dos autores. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJRS - 

Recurso Cível Nº 71001971977, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 14/05/2009) 

Irrelevante o fato do requerido não possuir carteira nacional de habilitação 

(CNH) para emergir sua responsabilidade pelo acidente; primeiro, porque a 

falta da CNH (e portanto, de habilidade para dirigir veículo) não foi fator 

decisivo e determinante na ocorrência do acidente, pois sua dinâmica 

mostra que o mesmo não fazia qualquer manobra que demonstrasse 

inabilidade na condução de veículo, já que apenas trafegava pela rua em 

sentido reto no momento da colisão; além disso, a preferência de 

passagem era dele, conforme art. 38, parágrafo único do CTB, norma que 

vale para todos, tenham ou não habilitação. E segundo, porque não 

possuir CNH se trata de ilícito administrativo e/ou penal, não possuindo 

relevância na esfera civil, conforme acima exposto. Em conclusão, 

reconhecida a culpa exclusiva da parte promovente pelo acidente, 

improcede o pedido de indenização pelos danos materiais e morais. Em 

contrapartida, como foi reconhecida a culpa exclusiva da parte autora pelo 

evento, causando danos materiais no veículo da parte promovida, cujo 

desembolso pelo conserto restou demonstrado nos autos, tenho que 

procede o pedido contraposto por esta formulado. 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. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, 

JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em contrapartida, JULGO procedente o pedido contraposto 

formulado na contestação, para o fim de CONDENAR a parte promovente 

em pagar à parte promovida, a título de danos materiais, a importância de 

R$ 8.966,00 (oito mil novecentos e sessenta e seis reais); acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da data 

do efetivo desembolso. E assim o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 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). Intime-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, 24 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-72.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NILVAN FERREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010291-72.2016.8.11.0100. REQUERENTE: NILVAN FERREIRA DE 

AGUIAR REQUERIDO: RONALDO PEREIRA DA SILVA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito. 

Analisando os elementos e as circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. Alega 

o autor que o acidente ocorreu por culpa do requerido. Contudo, extrai-se 

de sua narrativa na inicial, o seguinte: “No dia 13 de abril de 2015, 

aproximadamente às 15h00min, o Requerente conduzia sua motocicleta 

HONDA NXR 150 BROS, placa QDB -7329, pela Rua Pantanal sentido 

Posto de Saúde quando no cruzamento da Rua Curitiba deu sinal de que 

iria virar para a esquerda na referida rua, acreditando que o Requerido 

pararia, pois era o que deveria ter feito, mas não o fez ocasionando o 

acidente automobilístico, em decorrência da imprudência do Requerido. O 

acidente se deu da seguinte forma: O Requerente trafegava pela Rua 

Pantanal, no cruzamento com a Rua Curitiba o mesmo deu seta de 

conversão a esquerda, para entrar na referida rua, quando foi realizar a 

conversão, o carro do Requerido um Fiat/Strada, placa nº NUB – 9967 que 

vinha no sentido contrario veio a colidir com a moto do Requerido”. Ou 

seja, no momento em que trafegavam na mesma rua, porém em sentidos 

opostos, a colisão ocorreu em um cruzamento de vias, na qual o 

requerente pretendia convergir à sua esquerda. Dessa forma, em 

consonância com as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o 

próprio autor da ação descreve que o acidente decorreu por sua culpa 

exclusiva; ante o descumprimento de deveres expressos nos arts. 34 e 

38, que estabelecem: “Art. 34. O condutor que queira executar uma 

manobra deverá certificar de que pode executá-la sem perigo para os 

demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Art. 38. Antes 

de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o 

condutor deverá: I – (...); II - ao sair da via pelo lado esquerdo, 
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aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, 

quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois 

sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só 

sentido. Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o 

condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos 

que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, 

respeitadas as normas de preferência de passagem”. Portanto, cabia ao 

autor, e não ao réu, aguardar a passagem deste, para somente depois 

efetuar a conversão à esquerda que pretendia fazer naquele momento. 

Mas como assim não procedeu, sua conduta foi a única e determinante 

para a ocorrência da colisão, emergindo daí a sua culpa exclusiva pelo 

evento. Nesse sentido, a culpa reconhecida por aquele que fez a manobra 

à esquerda, sem aguardar o condutor que vinha em sentido oposto: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE 

CONVERSÃO À ESQUERDA. INTERCEPTAÇÃO DE PASSAGEM DO 

VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. LEGITIMIDADE 

ATIVA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA 

DE NULIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. Admitindo o próprio réu que assinou o 

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fl. 13), em que admite ter a 

colisão ocorrido quando já havia iniciado a manobra de conversão à 

esquerda, ¿quase no outro lado da pista¿, evidente restou a sua culpa por 

ter obstaculizado a passagem do automóvel dos autores. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJRS - 

Recurso Cível Nº 71001971977, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 14/05/2009) 

Irrelevante o fato do requerido não possuir carteira nacional de habilitação 

(CNH) para emergir sua responsabilidade pelo acidente; primeiro, porque a 

falta da CNH (e portanto, de habilidade para dirigir veículo) não foi fator 

decisivo e determinante na ocorrência do acidente, pois sua dinâmica 

mostra que o mesmo não fazia qualquer manobra que demonstrasse 

inabilidade na condução de veículo, já que apenas trafegava pela rua em 

sentido reto no momento da colisão; além disso, a preferência de 

passagem era dele, conforme art. 38, parágrafo único do CTB, norma que 

vale para todos, tenham ou não habilitação. E segundo, porque não 

possuir CNH se trata de ilícito administrativo e/ou penal, não possuindo 

relevância na esfera civil, conforme acima exposto. Em conclusão, 

reconhecida a culpa exclusiva da parte promovente pelo acidente, 

improcede o pedido de indenização pelos danos materiais e morais. Em 

contrapartida, como foi reconhecida a culpa exclusiva da parte autora pelo 

evento, causando danos materiais no veículo da parte promovida, cujo 

desembolso pelo conserto restou demonstrado nos autos, tenho que 

procede o pedido contraposto por esta formulado. 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. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, 

JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em contrapartida, JULGO procedente o pedido contraposto 

formulado na contestação, para o fim de CONDENAR a parte promovente 

em pagar à parte promovida, a título de danos materiais, a importância de 

R$ 8.966,00 (oito mil novecentos e sessenta e seis reais); acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da data 

do efetivo desembolso. E assim o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 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). Intime-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, 24 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-80.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON JOSE KERBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIGRAN NET (REQUERIDO)

EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010133-80.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ALISON JOSE KERBER 

REQUERIDO: EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168, UNIGRAN NET 

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, 13 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-80.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON JOSE KERBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIGRAN NET (REQUERIDO)

EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010133-80.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ALISON JOSE KERBER 

REQUERIDO: EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168, UNIGRAN NET 

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, 13 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-80.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON JOSE KERBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIGRAN NET (REQUERIDO)
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EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010133-80.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ALISON JOSE KERBER 

REQUERIDO: EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168, UNIGRAN NET 

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, 13 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-22.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PAULO DE FREITAS MAXIMO ALENCAR SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010165-22.2016.8.11.0100. REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME 

REQUERIDO: JOSÉ PAULO DE FREITAS MAXIMO ALENCAR SILVA 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se que a parte promovente foi 

intimada para se manifestar acerca da carta precatória que retornou sem 

cumprimento; 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. 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, 1o. de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-60.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (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: 

1000149-60.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ANDERSON SOARES 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-27.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000093-27.2018.8.11.0100. REQUERENTE: CLAUDETE BALZ DORNELES 

TOMASI REQUERIDO: OI 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. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta que jamais contratou qualquer serviço da 

promovida; todavia esta registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 688,03, a qual não reconhece. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda. 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 contratado com a Reclamada. 

Em sua defesa, a ré anexou em sua defesa, telas de seu sistema interno 

contendo dados que seria da parte promovente, alegando serem meios de 

prova válidos para demonstrar relação contratual com este. No entanto, 

não é o entendimento deste juízo, eis que essas telas, a meu ver, carecem 

de segurança como meio de prova, pois há possibilidade de livre 

inserção/alteração de dados unilateralmente pela promovida, detentora de 

tal sistema. Podem, quando muito, serem considerados meros indícios de 

relação comercial com o consumidor, a serem complementados ou 

confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, contendo 

anuência expressa à contratação de plano de telefonia fixa, o que poderia 

dar amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida não trouxe aos autos quaisquer 

elementos nesse sentido para comprovar que ele teria de fato contratado 

o serviço, que gera faturas e pode acarretar restrição nos órgãos 

creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão neste 

feito. Ademais, o fato do endereço da instalação do serviço de telefonia 

fixa ter sido em local diverso da residência da promovente – Terra Nova 

do Norte, em que afirma jamais ter residido, já indica que se trata de 

equívoco ou fraude. Assim, analisando os autos, constato inexistir prova 

de relação entre as partes que justifique a dívida lançada nos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a negativação de seu 

nome deu-se de forma indevida, e declarando-a inexigível. Quanto ao dano 

moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a 

inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. 

Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de 

ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 
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pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) 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, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

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 reclamação e impugnação para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte 

autora (R$ 688,03), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico 

entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão 

definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes, confirmando-se a 

liminar ora concedida; b) CONDENAR a demandada ao pagamento da 

quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização 

por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por 

cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso 

(04/04/2017 – data da inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, 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 processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo 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, 21 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-27.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000093-27.2018.8.11.0100. REQUERENTE: CLAUDETE BALZ DORNELES 

TOMASI REQUERIDO: OI 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. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta que jamais contratou qualquer serviço da 

promovida; todavia esta registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 688,03, a qual não reconhece. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda. 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 contratado com a Reclamada. 

Em sua defesa, a ré anexou em sua defesa, telas de seu sistema interno 

contendo dados que seria da parte promovente, alegando serem meios de 

prova válidos para demonstrar relação contratual com este. No entanto, 

não é o entendimento deste juízo, eis que essas telas, a meu ver, carecem 

de segurança como meio de prova, pois há possibilidade de livre 

inserção/alteração de dados unilateralmente pela promovida, detentora de 

tal sistema. Podem, quando muito, serem considerados meros indícios de 

relação comercial com o consumidor, a serem complementados ou 

confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, contendo 

anuência expressa à contratação de plano de telefonia fixa, o que poderia 

dar amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida não trouxe aos autos quaisquer 

elementos nesse sentido para comprovar que ele teria de fato contratado 

o serviço, que gera faturas e pode acarretar restrição nos órgãos 

creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão neste 

feito. Ademais, o fato do endereço da instalação do serviço de telefonia 

fixa ter sido em local diverso da residência da promovente – Terra Nova 

do Norte, em que afirma jamais ter residido, já indica que se trata de 

equívoco ou fraude. Assim, analisando os autos, constato inexistir prova 

de relação entre as partes que justifique a dívida lançada nos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a negativação de seu 

nome deu-se de forma indevida, e declarando-a inexigível. Quanto ao dano 

moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a 

inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. 

Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de 

ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Se de um lado 
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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, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

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 reclamação e impugnação para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte 

autora (R$ 688,03), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico 

entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão 

definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes, confirmando-se a 

liminar ora concedida; b) CONDENAR a demandada ao pagamento da 

quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização 

por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por 

cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso 

(04/04/2017 – data da inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, 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 processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo 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, 21 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-28.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA SILVINA MAYER BONAZZA (REQUERIDO)

CLEBER BONAZZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010033-28.2017.8.11.0100. REQUERENTE: CELIO DA SILVA REQUERIDO: 

CLEBER BONAZZA, IEDA SILVINA MAYER BONAZZA 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, 13 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-28.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA SILVINA MAYER BONAZZA (REQUERIDO)

CLEBER BONAZZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010033-28.2017.8.11.0100. REQUERENTE: CELIO DA SILVA REQUERIDO: 

CLEBER BONAZZA, IEDA SILVINA MAYER BONAZZA 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, 13 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-52.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELUIZA FRANCISCA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010206-52.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ENEIDA TERESINHA 

FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ELUIZA FRANCISCA DE 

ALMEIDA 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 cobrança, em que a parte autora 

sustenta que é credora da parte promovida no valor atualizado de R$ 

2.710,80, em relação a diversas notas de compras vencidas e não pagas. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de 

comparecer à sessão de conciliação, 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 

deixe de comparecer à audiência, e 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. 
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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 parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente. Anota-se porém, que o valor dos honorários 

advocatícios, lançados na base de 20% não encontra respaldo fático ou 

legal, eis tal encargo não incide perante os juizados especiais. Ainda que 

pudesse considerar os honorários como contratuais entre cliente e 

advogado, e portanto incluído como perdas e danos, por outro lado, a 

parte autora não anexou qualquer contrato com previsão nesse sentido, 

tampouco prova do desembolso de 20% do valor cobrado nesta ação em 

favor do causídico. Logo, tais valores devem ser excluídos do montante 

cobrado nesta ação. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO parcialmente procedente o pedido contido na inicial, 

com o fim de CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a 

importância de R$ 2.259,00 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais), 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação. E 

assim o faço, com resolução de mérito, 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). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 1o. de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-08.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRO LUIZ FERRARI (REQUERENTE)

NILZA TEREZINHA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO OAB - MT11991/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMANO CAMARGO JUNIOR OAB - DF0007690A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA OAB - MT0017678A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010110-08.2015.8.11.0100. REQUERENTE: ELIZANDRO LUIZ FERRARI, 

NILZA TEREZINHA FERRARI REQUERIDO: DISTRICAR IMPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos materiais e morais. Houve acordo entre os 

promoventes e a promovida Bradesco Seguros, já homologado por este 

juízo; restando apenas duas demandadas, Districar e Naju. A promovida 

Naju arguiu preliminar de incompetência deste Juizado, por necessidade 

de prova pericial, a qual desde logo afasto, pois, conforme se verá no 

mérito, a solução do controvérsia prescinde desse meio de prova. Já a 

promovida Districar, fabricante do veículo objeto da demanda, arguiu 

preliminar de ilegitimidade passiva, o que a meu ver, procede. Embora tal 

requerida seja a fabricante do veículo dos promoventes, estes não 

especificaram detalhadamente qual o liame entre aquela e o alegado 

atraso no conserto. Alegações genéricas, como a descrita na inicial – 

“(se) dispõem a trabalhar com bens importados, devem assegurar a 

agilidade nos serviços de reparos e substituição de peças”, não autorizam 

por si só a incluí-la no pólo passivo. Devem os demandantes explicar e 

indicar precisamente qual a conduta da fabricante que teria causado o 

alegado atraso e os danos noticiados. De certa forma, delimitada a 

controvérsia acerca do conserto do veículo decorrente de sinistro, não se 

verifica qualquer participação da demandada Districar nos fatos. Diante do 

exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Districar 

Imp. e Dist. Veículos Ltda., e quanto a esta extingo o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do NCPC. Passo ao 

mérito. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda. 

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 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A ocorrência do sinistro, bem como as providências para 

o conserto do veículo a cargo da requerida Naju, restaram devidamente 

comprovadas nos autos. De igual forma, incontroverso o fato de que, 

tão-logo o promovente Elizandro retirou o carro das dependências da 

requerida após o término do conserto, que segundo a nota fiscal das 

peças e nota fiscal de serviços foi em 19/11/2014, teve de comparecer a 

uma oficina mecânica nesta urbe apenas dois dias depois (em 

21/11/2014), por problemas na direção do veículo, detectadas durante a 

viagem de retorno. Isso força a conclusão de que o laudo técnico do 

profissional da oficina possui veracidade, narrando com detalhes que 

haviam peças soltas e faltando outras, além da constatação de que 

haviam peças que deveriam ter sido trocadas quando do conserto; o que 

causou sérios riscos de perda de dirigibilidade e até capotamento durante 

a viagem. Tal laudo não foi impugnado pela promovida Naju; o que também 

faz concluir pela sua validade para a solução da lide posta. Outra falha da 

requerida diz respeito ao tempo necessário para o reparo. Apesar da 

autorização ter sido liberada pela seguradora em 13/10/2014, não ficou 

claro nos autos em que data o conserto realmente iniciou, se no mesmo 

dia 13/10, ou 10/11, como informado na própria inicial. Se foi no dia 10/11, 

a falha pela demora é inconteste, já que a promovida não justifica porque 

mesmo após ter sido autorizada pela seguradora, demorou-se quase 30 

dias para iniciar o reparo. Mesmo que considere ter iniciado no mesmo dia 

da autorização – 13/10, não justificou o porquê da demora em quase 40 

dias para finalizar o reparo, tempo fora de razoabilidade, mesmo no caso 

de conserto oriundo de acidente de trânsito. Assim, de igual forma houve 

falha no serviço. Portanto, a falha na prestação do serviço pela promovida 

Naju é inconteste, devendo a mesma responder pelos danos causados 

aos promoventes, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo apresentado 

qualquer excludente de sua responsabilidade nos termos do §3º do 

mesmo art. 14. Os danos de ordem extrapatrimonial, frise-se, decorrem 

dos sérios riscos a que o promovente ficou exposto com o veículo durante 

a viagem, ou mesmo no uso no dia-a-dia, possibilitando a ocorrência de 

acidentes, e a perigo de vida. Decorrem também dos transtornos 

causados pela demora em ter o veículo à disposição para uso no 

dia-a-dia, lançando mão de outros meios de locomoção. Em suma, são 

danos que derivam do próprio fato. E de acordo com a narrativa na inicial, 

a indenização cabe tão somente ao promovente Elizandro, que viajou com 

o veículo após busca-lo na requerida, e quem faz uso no dia-a-dia. 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, 
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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, bem como a extensão do dano. Assim, 

considerando os transtornos relatados, além de não haver notícia de 

maiores danos significativos ao promovente, o caso concreto autoriza a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto às perdas e danos, 

entendo aplicáveis ao caso, considerando a comprovação de contrato de 

honorários pagos ao profissional que interpôs a presente ação; ação esta 

motivada pela falha na prestação do serviço e respectivos danos; e ainda, 

pelo critério da restituição integral. 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 parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de CONDENAR a promovida Naju Dist. Veículos Ltda., ao 

pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais para o promovente Elizandro, 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. Condeno a promovida Naju, ainda, ao pagamento a título de 

perdas e danos, do montante de R$ 1.484,00 (mil quatrocentos e oitenta e 

quatro reais), corrigidos pelos índices INPC a partir do respectivo 

desembolso, e juros de mora a contar desta data. E assim o faço, com 

resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 28 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-08.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRO LUIZ FERRARI (REQUERENTE)

NILZA TEREZINHA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO OAB - MT11991/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMANO CAMARGO JUNIOR OAB - DF0007690A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA OAB - MT0017678A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010110-08.2015.8.11.0100. REQUERENTE: ELIZANDRO LUIZ FERRARI, 

NILZA TEREZINHA FERRARI REQUERIDO: DISTRICAR IMPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos materiais e morais. Houve acordo entre os 

promoventes e a promovida Bradesco Seguros, já homologado por este 

juízo; restando apenas duas demandadas, Districar e Naju. A promovida 

Naju arguiu preliminar de incompetência deste Juizado, por necessidade 

de prova pericial, a qual desde logo afasto, pois, conforme se verá no 

mérito, a solução do controvérsia prescinde desse meio de prova. Já a 

promovida Districar, fabricante do veículo objeto da demanda, arguiu 

preliminar de ilegitimidade passiva, o que a meu ver, procede. Embora tal 

requerida seja a fabricante do veículo dos promoventes, estes não 

especificaram detalhadamente qual o liame entre aquela e o alegado 

atraso no conserto. Alegações genéricas, como a descrita na inicial – 

“(se) dispõem a trabalhar com bens importados, devem assegurar a 

agilidade nos serviços de reparos e substituição de peças”, não autorizam 

por si só a incluí-la no pólo passivo. Devem os demandantes explicar e 

indicar precisamente qual a conduta da fabricante que teria causado o 

alegado atraso e os danos noticiados. De certa forma, delimitada a 

controvérsia acerca do conserto do veículo decorrente de sinistro, não se 

verifica qualquer participação da demandada Districar nos fatos. Diante do 

exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Districar 

Imp. e Dist. Veículos Ltda., e quanto a esta extingo o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do NCPC. Passo ao 

mérito. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda. 

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 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A ocorrência do sinistro, bem como as providências para 

o conserto do veículo a cargo da requerida Naju, restaram devidamente 

comprovadas nos autos. De igual forma, incontroverso o fato de que, 

tão-logo o promovente Elizandro retirou o carro das dependências da 

requerida após o término do conserto, que segundo a nota fiscal das 

peças e nota fiscal de serviços foi em 19/11/2014, teve de comparecer a 

uma oficina mecânica nesta urbe apenas dois dias depois (em 

21/11/2014), por problemas na direção do veículo, detectadas durante a 

viagem de retorno. Isso força a conclusão de que o laudo técnico do 

profissional da oficina possui veracidade, narrando com detalhes que 

haviam peças soltas e faltando outras, além da constatação de que 

haviam peças que deveriam ter sido trocadas quando do conserto; o que 

causou sérios riscos de perda de dirigibilidade e até capotamento durante 

a viagem. Tal laudo não foi impugnado pela promovida Naju; o que também 

faz concluir pela sua validade para a solução da lide posta. Outra falha da 

requerida diz respeito ao tempo necessário para o reparo. Apesar da 

autorização ter sido liberada pela seguradora em 13/10/2014, não ficou 

claro nos autos em que data o conserto realmente iniciou, se no mesmo 

dia 13/10, ou 10/11, como informado na própria inicial. Se foi no dia 10/11, 

a falha pela demora é inconteste, já que a promovida não justifica porque 

mesmo após ter sido autorizada pela seguradora, demorou-se quase 30 

dias para iniciar o reparo. Mesmo que considere ter iniciado no mesmo dia 

da autorização – 13/10, não justificou o porquê da demora em quase 40 

dias para finalizar o reparo, tempo fora de razoabilidade, mesmo no caso 

de conserto oriundo de acidente de trânsito. Assim, de igual forma houve 

falha no serviço. Portanto, a falha na prestação do serviço pela promovida 

Naju é inconteste, devendo a mesma responder pelos danos causados 

aos promoventes, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo apresentado 

qualquer excludente de sua responsabilidade nos termos do §3º do 

mesmo art. 14. Os danos de ordem extrapatrimonial, frise-se, decorrem 

dos sérios riscos a que o promovente ficou exposto com o veículo durante 

a viagem, ou mesmo no uso no dia-a-dia, possibilitando a ocorrência de 

acidentes, e a perigo de vida. Decorrem também dos transtornos 

causados pela demora em ter o veículo à disposição para uso no 

dia-a-dia, lançando mão de outros meios de locomoção. Em suma, são 

danos que derivam do próprio fato. E de acordo com a narrativa na inicial, 

a indenização cabe tão somente ao promovente Elizandro, que viajou com 

o veículo após busca-lo na requerida, e quem faz uso no dia-a-dia. 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, 
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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, bem como a extensão do dano. Assim, 

considerando os transtornos relatados, além de não haver notícia de 

maiores danos significativos ao promovente, o caso concreto autoriza a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto às perdas e danos, 

entendo aplicáveis ao caso, considerando a comprovação de contrato de 

honorários pagos ao profissional que interpôs a presente ação; ação esta 

motivada pela falha na prestação do serviço e respectivos danos; e ainda, 

pelo critério da restituição integral. 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 parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de CONDENAR a promovida Naju Dist. Veículos Ltda., ao 

pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais para o promovente Elizandro, 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. Condeno a promovida Naju, ainda, ao pagamento a título de 

perdas e danos, do montante de R$ 1.484,00 (mil quatrocentos e oitenta e 

quatro reais), corrigidos pelos índices INPC a partir do respectivo 

desembolso, e juros de mora a contar desta data. E assim o faço, com 

resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 28 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010110-08.2015.8.11.0100. REQUERENTE: ELIZANDRO LUIZ FERRARI, 

NILZA TEREZINHA FERRARI REQUERIDO: DISTRICAR IMPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos materiais e morais. Houve acordo entre os 

promoventes e a promovida Bradesco Seguros, já homologado por este 

juízo; restando apenas duas demandadas, Districar e Naju. A promovida 

Naju arguiu preliminar de incompetência deste Juizado, por necessidade 

de prova pericial, a qual desde logo afasto, pois, conforme se verá no 

mérito, a solução do controvérsia prescinde desse meio de prova. Já a 

promovida Districar, fabricante do veículo objeto da demanda, arguiu 

preliminar de ilegitimidade passiva, o que a meu ver, procede. Embora tal 

requerida seja a fabricante do veículo dos promoventes, estes não 

especificaram detalhadamente qual o liame entre aquela e o alegado 

atraso no conserto. Alegações genéricas, como a descrita na inicial – 

“(se) dispõem a trabalhar com bens importados, devem assegurar a 

agilidade nos serviços de reparos e substituição de peças”, não autorizam 

por si só a incluí-la no pólo passivo. Devem os demandantes explicar e 

indicar precisamente qual a conduta da fabricante que teria causado o 

alegado atraso e os danos noticiados. De certa forma, delimitada a 

controvérsia acerca do conserto do veículo decorrente de sinistro, não se 

verifica qualquer participação da demandada Districar nos fatos. Diante do 

exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Districar 

Imp. e Dist. Veículos Ltda., e quanto a esta extingo o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do NCPC. Passo ao 

mérito. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda. 

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 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A ocorrência do sinistro, bem como as providências para 

o conserto do veículo a cargo da requerida Naju, restaram devidamente 

comprovadas nos autos. De igual forma, incontroverso o fato de que, 

tão-logo o promovente Elizandro retirou o carro das dependências da 

requerida após o término do conserto, que segundo a nota fiscal das 

peças e nota fiscal de serviços foi em 19/11/2014, teve de comparecer a 

uma oficina mecânica nesta urbe apenas dois dias depois (em 

21/11/2014), por problemas na direção do veículo, detectadas durante a 

viagem de retorno. Isso força a conclusão de que o laudo técnico do 

profissional da oficina possui veracidade, narrando com detalhes que 

haviam peças soltas e faltando outras, além da constatação de que 

haviam peças que deveriam ter sido trocadas quando do conserto; o que 

causou sérios riscos de perda de dirigibilidade e até capotamento durante 

a viagem. Tal laudo não foi impugnado pela promovida Naju; o que também 

faz concluir pela sua validade para a solução da lide posta. Outra falha da 

requerida diz respeito ao tempo necessário para o reparo. Apesar da 

autorização ter sido liberada pela seguradora em 13/10/2014, não ficou 

claro nos autos em que data o conserto realmente iniciou, se no mesmo 

dia 13/10, ou 10/11, como informado na própria inicial. Se foi no dia 10/11, 

a falha pela demora é inconteste, já que a promovida não justifica porque 

mesmo após ter sido autorizada pela seguradora, demorou-se quase 30 

dias para iniciar o reparo. Mesmo que considere ter iniciado no mesmo dia 

da autorização – 13/10, não justificou o porquê da demora em quase 40 

dias para finalizar o reparo, tempo fora de razoabilidade, mesmo no caso 

de conserto oriundo de acidente de trânsito. Assim, de igual forma houve 

falha no serviço. Portanto, a falha na prestação do serviço pela promovida 

Naju é inconteste, devendo a mesma responder pelos danos causados 

aos promoventes, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo apresentado 

qualquer excludente de sua responsabilidade nos termos do §3º do 

mesmo art. 14. Os danos de ordem extrapatrimonial, frise-se, decorrem 

dos sérios riscos a que o promovente ficou exposto com o veículo durante 

a viagem, ou mesmo no uso no dia-a-dia, possibilitando a ocorrência de 

acidentes, e a perigo de vida. Decorrem também dos transtornos 

causados pela demora em ter o veículo à disposição para uso no 

dia-a-dia, lançando mão de outros meios de locomoção. Em suma, são 

danos que derivam do próprio fato. E de acordo com a narrativa na inicial, 

a indenização cabe tão somente ao promovente Elizandro, que viajou com 

o veículo após busca-lo na requerida, e quem faz uso no dia-a-dia. Se de 
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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, bem como a extensão do dano. Assim, 

considerando os transtornos relatados, além de não haver notícia de 

maiores danos significativos ao promovente, o caso concreto autoriza a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto às perdas e danos, 

entendo aplicáveis ao caso, considerando a comprovação de contrato de 

honorários pagos ao profissional que interpôs a presente ação; ação esta 

motivada pela falha na prestação do serviço e respectivos danos; e ainda, 

pelo critério da restituição integral. 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 parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de CONDENAR a promovida Naju Dist. Veículos Ltda., ao 

pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais para o promovente Elizandro, 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. Condeno a promovida Naju, ainda, ao pagamento a título de 

perdas e danos, do montante de R$ 1.484,00 (mil quatrocentos e oitenta e 

quatro reais), corrigidos pelos índices INPC a partir do respectivo 

desembolso, e juros de mora a contar desta data. E assim o faço, com 

resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 28 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010110-08.2015.8.11.0100. REQUERENTE: ELIZANDRO LUIZ FERRARI, 

NILZA TEREZINHA FERRARI REQUERIDO: DISTRICAR IMPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos materiais e morais. Houve acordo entre os 

promoventes e a promovida Bradesco Seguros, já homologado por este 

juízo; restando apenas duas demandadas, Districar e Naju. A promovida 

Naju arguiu preliminar de incompetência deste Juizado, por necessidade 

de prova pericial, a qual desde logo afasto, pois, conforme se verá no 

mérito, a solução do controvérsia prescinde desse meio de prova. Já a 

promovida Districar, fabricante do veículo objeto da demanda, arguiu 

preliminar de ilegitimidade passiva, o que a meu ver, procede. Embora tal 

requerida seja a fabricante do veículo dos promoventes, estes não 

especificaram detalhadamente qual o liame entre aquela e o alegado 

atraso no conserto. Alegações genéricas, como a descrita na inicial – 

“(se) dispõem a trabalhar com bens importados, devem assegurar a 

agilidade nos serviços de reparos e substituição de peças”, não autorizam 

por si só a incluí-la no pólo passivo. Devem os demandantes explicar e 

indicar precisamente qual a conduta da fabricante que teria causado o 

alegado atraso e os danos noticiados. De certa forma, delimitada a 

controvérsia acerca do conserto do veículo decorrente de sinistro, não se 

verifica qualquer participação da demandada Districar nos fatos. Diante do 

exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Districar 

Imp. e Dist. Veículos Ltda., e quanto a esta extingo o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do NCPC. Passo ao 

mérito. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda. 

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 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A ocorrência do sinistro, bem como as providências para 

o conserto do veículo a cargo da requerida Naju, restaram devidamente 

comprovadas nos autos. De igual forma, incontroverso o fato de que, 

tão-logo o promovente Elizandro retirou o carro das dependências da 

requerida após o término do conserto, que segundo a nota fiscal das 

peças e nota fiscal de serviços foi em 19/11/2014, teve de comparecer a 

uma oficina mecânica nesta urbe apenas dois dias depois (em 

21/11/2014), por problemas na direção do veículo, detectadas durante a 

viagem de retorno. Isso força a conclusão de que o laudo técnico do 

profissional da oficina possui veracidade, narrando com detalhes que 

haviam peças soltas e faltando outras, além da constatação de que 

haviam peças que deveriam ter sido trocadas quando do conserto; o que 

causou sérios riscos de perda de dirigibilidade e até capotamento durante 

a viagem. Tal laudo não foi impugnado pela promovida Naju; o que também 

faz concluir pela sua validade para a solução da lide posta. Outra falha da 

requerida diz respeito ao tempo necessário para o reparo. Apesar da 

autorização ter sido liberada pela seguradora em 13/10/2014, não ficou 

claro nos autos em que data o conserto realmente iniciou, se no mesmo 

dia 13/10, ou 10/11, como informado na própria inicial. Se foi no dia 10/11, 

a falha pela demora é inconteste, já que a promovida não justifica porque 

mesmo após ter sido autorizada pela seguradora, demorou-se quase 30 

dias para iniciar o reparo. Mesmo que considere ter iniciado no mesmo dia 

da autorização – 13/10, não justificou o porquê da demora em quase 40 

dias para finalizar o reparo, tempo fora de razoabilidade, mesmo no caso 

de conserto oriundo de acidente de trânsito. Assim, de igual forma houve 

falha no serviço. Portanto, a falha na prestação do serviço pela promovida 

Naju é inconteste, devendo a mesma responder pelos danos causados 

aos promoventes, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo apresentado 

qualquer excludente de sua responsabilidade nos termos do §3º do 

mesmo art. 14. Os danos de ordem extrapatrimonial, frise-se, decorrem 

dos sérios riscos a que o promovente ficou exposto com o veículo durante 

a viagem, ou mesmo no uso no dia-a-dia, possibilitando a ocorrência de 

acidentes, e a perigo de vida. Decorrem também dos transtornos 

causados pela demora em ter o veículo à disposição para uso no 

dia-a-dia, lançando mão de outros meios de locomoção. Em suma, são 
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danos que derivam do próprio fato. E de acordo com a narrativa na inicial, 

a indenização cabe tão somente ao promovente Elizandro, que viajou com 

o veículo após busca-lo na requerida, e quem faz uso no dia-a-dia. 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, bem como a extensão do dano. Assim, 

considerando os transtornos relatados, além de não haver notícia de 

maiores danos significativos ao promovente, o caso concreto autoriza a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto às perdas e danos, 

entendo aplicáveis ao caso, considerando a comprovação de contrato de 

honorários pagos ao profissional que interpôs a presente ação; ação esta 

motivada pela falha na prestação do serviço e respectivos danos; e ainda, 

pelo critério da restituição integral. 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 parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de CONDENAR a promovida Naju Dist. Veículos Ltda., ao 

pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais para o promovente Elizandro, 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. Condeno a promovida Naju, ainda, ao pagamento a título de 

perdas e danos, do montante de R$ 1.484,00 (mil quatrocentos e oitenta e 

quatro reais), corrigidos pelos índices INPC a partir do respectivo 

desembolso, e juros de mora a contar desta data. E assim o faço, com 

resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 28 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-08.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRO LUIZ FERRARI (REQUERENTE)

NILZA TEREZINHA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO OAB - MT11991/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMANO CAMARGO JUNIOR OAB - DF0007690A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA OAB - MT0017678A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010110-08.2015.8.11.0100. REQUERENTE: ELIZANDRO LUIZ FERRARI, 

NILZA TEREZINHA FERRARI REQUERIDO: DISTRICAR IMPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos materiais e morais. Houve acordo entre os 

promoventes e a promovida Bradesco Seguros, já homologado por este 

juízo; restando apenas duas demandadas, Districar e Naju. A promovida 

Naju arguiu preliminar de incompetência deste Juizado, por necessidade 

de prova pericial, a qual desde logo afasto, pois, conforme se verá no 

mérito, a solução do controvérsia prescinde desse meio de prova. Já a 

promovida Districar, fabricante do veículo objeto da demanda, arguiu 

preliminar de ilegitimidade passiva, o que a meu ver, procede. Embora tal 

requerida seja a fabricante do veículo dos promoventes, estes não 

especificaram detalhadamente qual o liame entre aquela e o alegado 

atraso no conserto. Alegações genéricas, como a descrita na inicial – 

“(se) dispõem a trabalhar com bens importados, devem assegurar a 

agilidade nos serviços de reparos e substituição de peças”, não autorizam 

por si só a incluí-la no pólo passivo. Devem os demandantes explicar e 

indicar precisamente qual a conduta da fabricante que teria causado o 

alegado atraso e os danos noticiados. De certa forma, delimitada a 

controvérsia acerca do conserto do veículo decorrente de sinistro, não se 

verifica qualquer participação da demandada Districar nos fatos. Diante do 

exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Districar 

Imp. e Dist. Veículos Ltda., e quanto a esta extingo o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do NCPC. Passo ao 

mérito. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda. 

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 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A ocorrência do sinistro, bem como as providências para 

o conserto do veículo a cargo da requerida Naju, restaram devidamente 

comprovadas nos autos. De igual forma, incontroverso o fato de que, 

tão-logo o promovente Elizandro retirou o carro das dependências da 

requerida após o término do conserto, que segundo a nota fiscal das 

peças e nota fiscal de serviços foi em 19/11/2014, teve de comparecer a 

uma oficina mecânica nesta urbe apenas dois dias depois (em 

21/11/2014), por problemas na direção do veículo, detectadas durante a 

viagem de retorno. Isso força a conclusão de que o laudo técnico do 

profissional da oficina possui veracidade, narrando com detalhes que 

haviam peças soltas e faltando outras, além da constatação de que 

haviam peças que deveriam ter sido trocadas quando do conserto; o que 

causou sérios riscos de perda de dirigibilidade e até capotamento durante 

a viagem. Tal laudo não foi impugnado pela promovida Naju; o que também 

faz concluir pela sua validade para a solução da lide posta. Outra falha da 

requerida diz respeito ao tempo necessário para o reparo. Apesar da 

autorização ter sido liberada pela seguradora em 13/10/2014, não ficou 

claro nos autos em que data o conserto realmente iniciou, se no mesmo 

dia 13/10, ou 10/11, como informado na própria inicial. Se foi no dia 10/11, 

a falha pela demora é inconteste, já que a promovida não justifica porque 

mesmo após ter sido autorizada pela seguradora, demorou-se quase 30 

dias para iniciar o reparo. Mesmo que considere ter iniciado no mesmo dia 

da autorização – 13/10, não justificou o porquê da demora em quase 40 

dias para finalizar o reparo, tempo fora de razoabilidade, mesmo no caso 

de conserto oriundo de acidente de trânsito. Assim, de igual forma houve 

falha no serviço. Portanto, a falha na prestação do serviço pela promovida 

Naju é inconteste, devendo a mesma responder pelos danos causados 

aos promoventes, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo apresentado 

qualquer excludente de sua responsabilidade nos termos do §3º do 

mesmo art. 14. Os danos de ordem extrapatrimonial, frise-se, decorrem 

dos sérios riscos a que o promovente ficou exposto com o veículo durante 

a viagem, ou mesmo no uso no dia-a-dia, possibilitando a ocorrência de 
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acidentes, e a perigo de vida. Decorrem também dos transtornos 

causados pela demora em ter o veículo à disposição para uso no 

dia-a-dia, lançando mão de outros meios de locomoção. Em suma, são 

danos que derivam do próprio fato. E de acordo com a narrativa na inicial, 

a indenização cabe tão somente ao promovente Elizandro, que viajou com 

o veículo após busca-lo na requerida, e quem faz uso no dia-a-dia. 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, bem como a extensão do dano. Assim, 

considerando os transtornos relatados, além de não haver notícia de 

maiores danos significativos ao promovente, o caso concreto autoriza a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto às perdas e danos, 

entendo aplicáveis ao caso, considerando a comprovação de contrato de 

honorários pagos ao profissional que interpôs a presente ação; ação esta 

motivada pela falha na prestação do serviço e respectivos danos; e ainda, 

pelo critério da restituição integral. 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 parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de CONDENAR a promovida Naju Dist. Veículos Ltda., ao 

pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais para o promovente Elizandro, 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. Condeno a promovida Naju, ainda, ao pagamento a título de 

perdas e danos, do montante de R$ 1.484,00 (mil quatrocentos e oitenta e 

quatro reais), corrigidos pelos índices INPC a partir do respectivo 

desembolso, e juros de mora a contar desta data. E assim o faço, com 

resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 28 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

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 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias CONTRARRAZÕES 

AO RECURSO INOMINADO. Campinápolis, 5 de fevereiro 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):

 Cod. Proc.: 23087 Nr: 647-95.2008.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMDS, PMMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDEDMG, WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ROBSON 

OLIVEIRA PRESTES, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26655 Nr: 379-36.2011.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, PCDPFS, CBDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDPBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:20511/O

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) IANDRA 

SANTOS MORAIS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33743 Nr: 1146-69.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URIAS MARTINS DE OLIVEIRA, VANDEIR LUIZ RIBEIRO, 

EMIVAL TADEU PEREIRA DE SOUSA, PEDRO DOS REIS AZEVEDO, 

GERALDO PEREIRA DE BRITO, ADVERTINO GONÇALVES, JOEL BASILIO 

DA COSTA, CLAUDINEI PASSERINI, APARECIDO SILVESTRE FERREIRA, 

JESSÉ ROSA MADALENA, VANTUIL LUIZ RIBEIRO, DOLORITA DOMINGAS 

DOS SANTOS MORAIS, FRANCISCO MENDES DE SOUZA, MARCO 

ANTONIO ROSA PRUDENTE, ELVAN GOMES DE OLIVEIRA, RICARDO 

CARLOS COSTA, JOSÉ DE JESUS GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BRITTO DI MIGUELI, ESPOLIO DE EDSON 

NOLASCO GUIMARÃES, LUCILENE CÂNDIDA GOMES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 531 de 732



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, THIAGO BORGES DE OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 164.300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252/MT, EDSON AZOLINI - OAB:3094

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RUANA 

CAROLINE SILVA RIOS, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35074 Nr: 633-67.2015.811.0110

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->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: JOANA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO VICENTE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MARCELO 

BATISTA DE FARIAS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36997 Nr: 2500-64.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIÃ PEREIRA DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 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 da designação de audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 09h00min (horário oficial 

do Estado do Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Vara 

Única da Comarca de Campinápolis-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37325 Nr: 828-18.2016.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO o teor da decisão de fl. 57, assim como o teor do 

petitório de fl.54, IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora, para 

no prazo de 10 (dez) dias informar se houve a remoção do bem, assim 

como requerer o que entender de Direito sob pena extinção dos autos sem 

resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37555 Nr: 149-81.2017.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JUSELICE PENHIMI' URI' Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENVENUTO TSEREWARUWE PRONHOPA, 

CARMELITA PE RAIWE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB:1119, IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) IANDRA 

SANTOS MORAIS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41734 Nr: 395-43.2018.811.0110

 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: CELINA FERREIRA GONÇALVES

 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 da designação de audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 10h00min (horário oficial 

do Estado do Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Vara 

Única da Comarca de Campinápolis-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42455 Nr: 875-21.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON BORGES DOS REIS - 

OAB:27109/O, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) HUDSON 

BORGES DOS REIS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 42781 Nr: 1036-31.2018.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o complemento do pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, ante o cumprimento do mandado de busca e apreensão de fl. 

56/70, sendo esta no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43646 Nr: 1437-30.2018.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WKGN, WESLAINE JULIA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GOMES FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) IANDRA 

SANTOS MORAIS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43647 Nr: 1438-15.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WKGN, WJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) IANDRA 

SANTOS MORAIS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44129 Nr: 1625-23.2018.811.0110

 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: ANA CRISTINA ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 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 da designação de audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 08h30min (horário oficial 

do Estado do Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Vara 

Única da Comarca de Campinápolis-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44547 Nr: 1808-91.2018.811.0110

 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: CRISTINA CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 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 da designação de audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 08h00min (horário oficial 

do Estado do Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Vara 

Única da Comarca de Campinápolis-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1903 Nr: 649-36.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEN DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) IANDRA 

SANTOS MORAIS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13986 Nr: 708-24.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO CANDIDO FERNANDES, LUIZA CÂNDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - OAB:13.391, 

ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ROBSON 

OLIVEIRA PRESTES, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 
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serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19815 Nr: 53-86.2005.811.0110

 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 LUIZ MACIEL, ANA LUCIA DE 

BRITO ARRAIS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA REIS - 

OAB:12516 OAB/GO, ANDRÉA RODRIGUES ROSSI - OAB:18405/GO, 

SERGIO BARROS ALVES LIMA - OAB:16747

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

APRESENTAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA À FL. 459.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21789 Nr: 798-95.2007.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERALDO ROBERTO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) KENIA 

CRISTINA BORGES, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23084 Nr: 644-43.2008.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VIANA NETO, CARLOS 

CESAR VIANA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MIRLA 

CRISTINA CUNHA FERREIRA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25341 Nr: 372-78.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - 

OAB:3924-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MIRLA 

CRISTINA CUNHA FERREIRA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25689 Nr: 712-22.2010.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEVAGNER ADÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - OAB:20632 MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) IANDRA 

SANTOS MORAIS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26062 Nr: 1085-53.2010.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ARAUJO CANANEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - OAB:20632 MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) IANDRA 

SANTOS MORAIS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26483 Nr: 207-94.2011.811.0110

 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: FRANKLIN BENEDITO MOTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDICE DE MORAES GARCIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUANA CAROLINE SILVA RIOS - 

OAB:20743/O, WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RUANA 

CAROLINE SILVA RIOS, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26484 Nr: 208-79.2011.811.0110

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ROGERIO MOTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDICE DE MORAES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:/MT 22.433, RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:20743/O, 

WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RUANA 

CAROLINE SILVA RIOS, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27224 Nr: 948-37.2011.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PEREIRA DA SILVA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) KEZIA ALVES 

DE PAULA BRAGA, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28187 Nr: 793-97.2012.811.0110

 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: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, VERELENA DEUSAIR 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ZILLO, ELIAS GATAZ, SEBASTIÃO 

MOISES DA SILVA, JOSE CARLOS DOS SANTOS, CLENI FARIAS, 

FERNANDO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUANA CAROLINE SILVA RIOS - 

OAB:20743/O, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B, WILLIAN 

GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RUANA 

CAROLINE SILVA RIOS, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30508 Nr: 265-29.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da designação de audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 09h30min (horário oficial 

do Estado do Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Vara 

Única da Comarca de Campinápolis-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33253 Nr: 839-18.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA 

FILHO - OAB:9906, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) YANN DIEGGO 

SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33968 Nr: 53-37.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGGOR JOÃO DA CUNHA CARVALHO, 

LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 
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CAIXETA - OAB:20632 MT, PRISCILA TAUIL ADOLFO - OAB:16693, 

WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JEAN CARLOS 

ALVES CAIXETA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36344 Nr: 319-87.2016.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MENDANHA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ DIVINO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JEAN CARLOS 

ALVES CAIXETA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38598 Nr: 849-57.2017.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUHEBER MEIRELES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZITA GONÇALVES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO o teor da petição de fl.35, assim como dos documentos 

aportados às fls. 36/38, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente para manifestar em 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42539 Nr: 915-03.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:MT/12025

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) IANDRA 

SANTOS MORAIS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46351 Nr: 551-94.2019.811.0110

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALVES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MARCELO 

BATISTA DE FARIAS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 30508 Nr: 265-29.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação previdenciária para a concessão de aposentadoria por 

idade de segurado especial – trabalhador rural - movida por Altamiro 

Ferreira dos Santo, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de fevereiro de 

2020, às 09h30min (horário oficial do Estado do Mato Grosso), a ser 

realizada na sala de audiências da Vara Única da Comarca de 

Campinápolis-MT.

Nos termos do art. 455, do NCPC, cabem às partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por elas arroladas para comparecerem a 

audiência designada, bem como apresentarem o rol de testemunhas, antes 

da realização da audiência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 10 de janeiro de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes E Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 36997 Nr: 2500-64.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIÃ PEREIRA DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação previdenciária para a concessão de auxílio doença c/c 

com pedido de tutela antecipada, movida por Miriã Pereira da Silva Lopes, 

em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de fevereiro de 

2020, às 09h00min (horário oficial do Estado do Mato Grosso), a ser 

realizada na sala de audiências da Vara Única da Comarca de 

Campinápolis-MT.
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Nos termos do art. 455, do NCPC, cabem às partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por elas arroladas para comparecerem a 

audiência designada, bem como apresentarem o rol de testemunhas, antes 

da realização da audiência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 10 de janeiro de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes E Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41734 Nr: 395-43.2018.811.0110

 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: CELINA FERREIRA GONÇALVES

 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:

 Vistos.

 Trata-se de Ação previdenciária para a concessão de aposentadoria por 

idade de segurado especial – trabalhador rural – c/c com pedido de tutela 

de urgência, movida por Celina Ferreira Gonçalves, em face do Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, ambos qualificados nos autos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de fevereiro de 

2020, às 10h00min (horário oficial do Estado do Mato Grosso), a ser 

realizada na sala de audiências da Vara Única da Comarca de 

Campinápolis-MT.

Nos termos do art. 455, do NCPC, cabem às partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por elas arroladas para comparecerem a 

audiência designada, bem como apresentarem o rol de testemunhas, antes 

da realização da audiência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 10 de janeiro de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes E Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44547 Nr: 1808-91.2018.811.0110

 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: CRISTINA CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação previdenciária para a concessão de aposentadoria por 

idade de segurado especial – trabalhador rural - movida por Cristina 

Cordeiro da Silva, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de fevereiro de 

2020, às 08h00min (horário oficial do Estado do Mato Grosso), a ser 

realizada na sala de audiências da Vara Única da Comarca de 

Campinápolis-MT.

Nos termos do art. 455, do NCPC, cabem às partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por elas arroladas para comparecerem a 

audiência designada, bem como apresentarem o rol de testemunhas, antes 

da realização da audiência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 10 de janeiro de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes E Silva

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000699-88.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BUENO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA que ANTÔNIO BUENO DE MORAES promove 

em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. O 

autor alega, em síntese, a abusividade do instrumento particular de 

aditamento a cédula de crédito bancário – crédito pessoal – 

hipoteca/alienação fiduciária de bens imóveis, consistente no anatocismo 

e utilização da tabela PRICE. Em sede de antecipação de tutela, requer: a) 

seja determinado ao Requerido que se abstenha de incluir quaisquer 

restrições ao Requerente (SPC, SERASA e similares), b) a não 

constituição do devedor em mora, c) a suspensão da clausula de 

alienação fiduciária e seus consectários. Além do pedido de procedência 

da ação, requereu o parcelamento das custa e inversão do ônus da 

prova. É o breve relato. Fundamento e decido. 1. Do Parcelamento das 

Custas. Presentes os requisitos legais, autorizo o parcelamento das 

custas processuais em 6 (seis) vezes, conforme requerido na inicial. A 

par do pagamento parcial já realizado, a parte autora deverá promover o 

recolhimento do valor remanescentes, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. 2. Da Inversão do Ônus da prova Tratando-se de 

negócio jurídico com instituição financeira, aplicam-se as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor e, como consectário lógico, a teor do 

previsto no art. 6º, VIII, CDC, é possível a inversão do ônus da prova, no 

que tange à exibição de documentos comuns às partes. Assim, em face 

da hipossuficiência do consumidor, DEFIRO a inversão do ônus da prova, 

para que o requerido, em sede de contestação, junte aos autos toda 

documentação que esteja relacionada aos fatos narrados na exordial. 3. 

Do pedido antecipatório. Com efeito, sabe-se que para a concessão da 

antecipação de tutela prevista no art. 300 do CPC, faz-se necessário, 

antes de tudo, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, requisitos que devem estar presentes 

cumulativamente para a concessão do pedido antecipatório. No caso em 

testilha, o pedido antecipatório deve ser indeferido. Primeiramente porque 

o aditamento de contrato revisando fora confeccionado a mais de um ano, 

vindo o autor, somente nesta data, promover a epigrafada ação, o que 

afasta o alegado perigo de dano. Ademais, analisando os documentos 

acostados à inicial, verifico que não restou demonstrada a probabilidade 

do direito do requerente, notadamente porque o contrato descreve todos 

os encargos incidentes, não havendo omissão quanto ao valor a ser 

cobrado. Quanto à capitalização dos juros, desde que pactuada, a Lei nº 

10.931/04, artigo 28, § 1º, I, não a proíbe. Aliás, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento de que até a capitalização mensal 

de juros é admitida nos contratos firmados após a publicação da Medida 

Provisória nº 1.963-17/2000, ou seja, 31/03/2000, desde que a 

capitalização tenha sido expressamente pactuada. Sobre a utilização da 

Tabela PRICE, tem-se que também é permitida pelo ordenamento jurídico 

quando livremente pactuada entre as partes e desde que não acarrete 

patente onerosidade. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL 

DECONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - POSSIBILIDADE - 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO 

EXPRESSA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo os juros remuneratórios 

condizentes com a taxa média de mercado estabelecida no mundo das 

finanças, não havendo razão para sua alteração. É lícita a capitalização 

mensal dos juros desde que expressamente prevista no ajuste. A adoção 

da Tabela Price para a amortização do saldo devedor não enseja 

onerosidade para declarar sua ilegalidade. (Ap 119734/2013, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/11/2014, Publicado no DJE 11/11/2014)”. Ainda em analise 

perfunctoria, observo que o requerente não demonstrou a abusividade do 

contrato, sendo o laudo contábil pouco esclarecedor até mesmo quanto à 

forma como se calculou o valor que o requerente entende devido. Assim, 

não é possível acolher a pretensão de depósito de valor inferior ao 

contratado, para fins de elidir a mora. Pois, não há demonstração, “a 

priori”, que os juros cobrados se encontram acima da taxa média de 
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mercado para operações semelhantes, sendo certo que o simples fato de 

terem sido cobrados acima do percentual de 12%a.a. não configura 

abusividade. Neste sentido: [...] Conforme jurisprudência pacífica do STJ, 

as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 

596/STF; a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, 

por si só, não indica cobrança abusiva [...](STJ - AgRg no REsp 

1089525/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

19/11/2013, DJe 04/02/2014). Sobre a consignação em pagamento, 

verifica-se que o requerente quantificou o valor incontroverso, qual seja, 

R$ 489.041,95 (quatrocentos e oitenta e nove mil quarenta e um reais e 

noventa e cinco centavos), a serem depositados anualmente em juízo, em 

5(cinco) parcelas anuais e sucessivas de R$ 97.808,33 (noventa e sete 

mil oitocentos e oito reais e trinta e três centavos). Contudo, em que pese 

a iniciativa do consumidor no sentido de depositar a importância que 

entende certa, entendo que sendo o valor oferecido em consignação 

menor ao efetivamente pactuado pelas partes, tal deposito não tem o 

condão de ilidir a mora e seus consectários. Noutro sentido, caso seja 

efetuado o depósito judicial das parcelas no valor contratado, com a 

juntada dos comprovantes aos autos (as vencidas e as que forem 

vencendo sucessivamente), tal consignação afastará a incidência da 

mora. Sobre o tema, temos a jurisprudência pátria no seguinte sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO C/C 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEPÓSITO DE VALOR 

INCONTROVERSO - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO QUE BUSCA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA 

SEM DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU INJUSTIÇA NA DECISÃO 

GUERREADA - REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Para se 

afastar os efeitos da mora, mantendo o agravante na posse do bem e 

obstando ou excluindo as anotações restritivas de crédito realizadas em 

seu nome, é necessário que os depósitos correspondam às prestações 

pactuadas. Se o agravante pretende apenas a rediscussão da matéria já 

apreciada no agravo de instrumento, não demonstrando qualquer erro ou 

injustiça na decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios 

fundamentos.” (STJ - AgRg no AREsp 348.724/MS, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – 

DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO – NÃO AFASTAMENTO 

DA MORA E SEUS EFEITOS – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - UTILIZAÇÃO DE 

MEIOS LEGAIS PARA REAVER O POSSE DO VEÍCULO – RECURSO 

IMPROVIDO. (...) 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. Inexistindo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, 

impõe-se a sua manutenção.” (TJMT - AI 99985/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016). Acrescento ainda 

que, do mesmo modo que o depósito pelo autor de quantia inferior à 

contratada não afasta os efeitos da mora, a simples propositura de ação 

revisional não inibe a caracterização da mora do autor, conforme 

entendimento do sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “A simples 

propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da 

mora do autor” (Súmula n° 380 –STJ). Neste feito, faz-se necessário 

oportunizar o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de 

modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível 

vislumbrar o direito da parte. Sendo certo que, se for procedente o 

presente feito, o autor será ressarcido das quantias indevidamente pagas, 

corrigidas monetariamente e com incidência de juros de mora, não 

havendo, destarte, prejuízo a ser suportado. Ante o exposto, INDEFIRO, 

por ora, o pedido liminar de afastamento da mora e seus consectários. 

Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

para tentativa de conciliação para o dia 12/03/2020, às 13h15min, a ser 

realizada pelo Conciliador no Fórum desta Comarca. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no mandado 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). Intimem-se. Cumpra-se. Campinápolis, 5 de fevereiro de 2020. 

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102442 Nr: 1130-06.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE OLIVEIRA DE SOUSA, 

ASELMO FERREIRA, MARCELO LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DA COSTA - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - 

OAB:MT-21.678, Jackson Sokolovski Alves - OAB:MT - 21.114

 Vistos.

1. O acusado Aselmo Ferreira, foi devidamente intimado da sentença de 

pronúncia bem como manifestou interesse em recorrer (Ref. 314). Asm, 

RECEBO o recurso interposto.

2. Tendo em vista o fechamento temporário da Defensoria Pública da 

Comarca, por conta da promoção do Defensor Público e sem notícias de 

nomeação de outro defensor, nomeio para a defesa do acusado Aselmo 

Ferreira o Dr. Jackson Sokolovski Alves OAB-MT 21.114 sob a fé de seu 

grau. Intime-se-o da presente nomeação, bem como para apresentar as 

razões recursais.

3. Com a apresentação das razões recursais, abra-se vista ao Ministério 

Público para apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

4. Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 109961 Nr: 1001-64.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Ante o exposto, com fundamento no contido no artigo 413 do Código de 

Processo Penal, PRONUNCIO o réu WESTER DIONES AMORIM SOTERO, 

como incurso nas sanções do: a) artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 

(por diversas vezes), b) art. 147, do Código Penal c/c art. 7º Lei 11.340/06 

(por diversas vezes), c) art. 121, § 2º, incisos II e VI, na forma do art. 14, 

inciso II, do Código Penal e ABSOLVO o denunciado da imputação prevista 

no artigo 129, §9º do Código Penal, forte no art. 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal.No mais, em respeito ao § 3º do art. 413, do CPP, 

fundamento a necessidade de manutenção da prisão cautelar do acusado 

diante da permanência dos pressupostos da medida e fulcrada na garantia 

da ordem pública. Além disso, tratando-se de réu preso, brevemente será 

incluído na pauta de Júri desta Comarca, tudo a fim de realizar o célere 

julgamento. Oficie-se ao local de prisão dos acusados comunicando sobre 

o teor desta decisão.Atendam-se, no que forem aplicáveis, às 

determinações constantes na CNGCGJ/MT.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Cláudia, 04 de fevereiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

Comarca de Colniza
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96336 Nr: 1420-72.2019.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Celso Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Insistindo o MP e a Defesa na oitiva da testemunha WAGNER CUNHA DE 

OLIVEIRA, DESIGNO nova audiência para o dia 20/03/2020, às 14h. SAEM 

os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62274 Nr: 1342-25.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHdSP, MTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para retirar 

a certidão de ref:54 junto a secretaria da Vara única de Colniza-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62274 Nr: 1342-25.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHdSP, MTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar, via Dje, a parte autora 

para se manifestar acerca do documento de andamento de referência 57, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 64069 Nr: 1470-11.2013.811.0105

 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: SRDS, ARS, SRS, ARS, ARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maura Firmino - 

OAB:25492/O

 Vistos,

 CANCELO a audiência designada e determino VISTA ao Ministério Público 

para se manifestar quanto ao pedido de produção de prova testemunhal 

do requerido (fl. 87), bem como sobre o pedido de julgamento antecipado 

dos autores (fl. 91).

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

De Juína para Colniza-MT, 4 de fevereiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73830 Nr: 1779-27.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. M., Maria Marta de Souza Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Rondônia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaita Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:, ANDRÉA CRISTINA GOMES DE JESUS - 

OAB:21383/O, Inaíta Gomes Ribeiro Soares Carvalho Arnold - 

OAB:7928/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

se manifeste acerca do documento de ref.26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 75239 Nr: 2591-69.2016.811.0105

 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: IRRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando a certidão negativa de ref. 50, CANCELO a audiência 

designada.

INTIME-SE a parte autora por meio de sua advogada para que no prazo de 

5 (cinco) dias apresente o atual endereço do requerido ou requeira o que 

entender de direito.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

De Juína para Colniza- MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 68712 Nr: 1343-05.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSG, KdSAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weliton de Almeida Santos - 

OAB:20883/O

 Vistos,

 Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98650 Nr: 2300-64.2019.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Vistos,

 Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-28.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000068-28.2020.8.11.0105 POLO ATIVO:ENEIAS DE 

ALMEIDA TEXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALLAN LOPES 

DIAS FERNANDES 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: Colniza - Sala de 

Conciliação Data: 18/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA DOS 

CAJUEIROS, S/N, CENTRO, SETOR RESIDENCIAL C, COLNIZA - MT - CEP: 

78335-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 36724 Nr: 350-69.2009.811.0105

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colniza Multimarcas Serviços e Comércio de Peças Ltda 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osni Teodolino Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos,

 Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 03 de fevereiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000112-02.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLINDA WOIGT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA GOMES DE JESUS OAB - MT0021383A 

(ADVOGADO(A))

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Intimar a apelada para contrarrazões. Após, com ou sem elas, ao 

TJMT/TRF, conforme for.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000485-33.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADALICE SANTOS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos... A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento. Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo 

argumentos lançados. No tocante à prescrição, embora mais pertença à 

discussão meritória, vê-se que não há pedido referente a valores 

anteriores ao prazo indicado, pois a retroatividade do quanto pleiteado iria 

até a data do pedido administrativo, o qual não foi feito no prazo citado 

pelo INSS. Assim, deve ser afastada a aludida preliminar. Portanto, a 

aludida preliminar não impede a continuidade do processo. Assim, 

superado o ponto, continua-se. Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356, ambos do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória. Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas 

sobre as quais recairá a atividade probatória: Ø Qualidade de segurado da 

parte autora (inclusive quanto à carência – comprovação do tempo de 

atividade). Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do 

CPC. Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC). Considerando 

ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive com prova 

testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de audiência. 

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 19/03/2020, às 17h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes. Pelo exposto, à 

SECRETARIA para: 1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do 

CPC, bem como deve ser considerada a intimação para fins de depoimento 

p e s s o a l  d a  p a r t e - a u t o r a .  S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/PRECATÓRIA. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-37.2019.8.11.0099
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA LIMA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos... A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento. Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo 

argumentos lançados. No tocante à prescrição, embora mais pertença à 

discussão meritória, vê-se que não há pedido referente a valores 

anteriores ao prazo indicado, pois a retroatividade do quanto pleiteado iria 

até a data do pedido administrativo, o qual não foi feito no prazo citado 

pelo INSS. Assim, deve ser afastada a aludida preliminar. Portanto, a 

aludida preliminar não impede a continuidade do processo. Assim, 

superado o ponto, continua-se. Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356, ambos do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória. Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas 

sobre as quais recairá a atividade probatória: Ø Qualidade de segurado da 

parte autora (inclusive quanto à carência – comprovação do tempo de 

atividade). Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do 

CPC. Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC). Considerando 

ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive com prova 

testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de audiência. 

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 20/03/2020, às 14h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes. Pelo exposto, à 

SECRETARIA para: 1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do 

CPC, bem como deve ser considerada a intimação para fins de depoimento 

p e s s o a l  d a  p a r t e - a u t o r a .  S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/PRECATÓRIA. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000026-94.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

OLEGARIO SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE QUERINO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000026-94.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: OLEGARIO SILVA PEREIRA REQUERIDO: DANIELE QUERINO 

ALVES DE OLIVEIRA Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a 

acompanham, constatou-se irregularidade que deve ser sanada. É que há 

divergências entre os fundamentos jurídicos apresentados e o pedido 

pleiteado pelo autor. Conforme pode ser visto, a Inicial traz requerimento 

de concessão de tutela provisória de urgência antecipada, indicando como 

fundamento o art. 300 do CPC, todavia, na fundamentação jurídica da 

petição é apontado o art. 168 do CP (infração penal de apropriação 

indébita). Não bastasse isso, o pedido indica a necessidade de concessão 

de liminar com base no art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69. Por isso, não 

está clara qual a real intenção do autor. Se for uma “ação cível”, deve ser 

especificada a fundamentação jurídica, se é um procedimento comum com 

pedido de tutela provisória de urgência antecipada ou um procedimento 

específico previsto no Decreto-Lei nº. 911/69, devendo, neste último caso, 

apresentar os documentos referentes à alienação fiduciária. Ressalta-se 

que tais informações são de extrema importância, considerando que a 

maneira de análise da Petição Inicial é diferente para cada tipo de 

procedimento/processo. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. ESPECIFICAR qual o 

procedimento pretendido, se é um procedimento comum com pedido de 

tutela provisória de urgência antecipada ou um procedimento específico 

previsto no Decreto-Lei nº. 911/69; 2. Além disso, deve a parte-autora 

adequar a Petição Inicial de acordo com o rito/procedimento escolhido, seja 

qual for. Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, 

do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000112-02.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLINDA WOIGT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA GOMES DE JESUS OAB - MT0021383A 

(ADVOGADO(A))

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU 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 apelada para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. COTRIGUAÇU, 5 de fevereiro de 2020. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000632-59.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILTON VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo legal. COTRIGUAÇU, 5 de fevereiro de 2020. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61361 Nr: 1098-17.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAL, AHLM, PLM, DLM, DLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEWTON DA SILVA MOREIRA, Cpf: 

98010174149, Rg: 1.976.179-1, Filiação: Zukmira Neres da Silva e Manoel 

Henrique Moreira, data de nascimento: 28/02/1966, brasileiro(a), natural de 

Porcão de Pedra-MA, 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 
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seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, para CONDENAR o requerido NEWTON 

DA SILVA MOREIRA ao pagamento definitivo do valor correspondente a 

1/3 do salário mínimo vigente, a título de alimentos, em favor de 

ALERRANDRO HENRIQUE LOURENÇO MOREIRA, PABLO LOURENÇO 

MOREIRA, DIOGO LOURENÇO MOREIRA E DIHONATA LOURENÇO 

MOREIRA, cujo pagamento deverá ser efetuado até todo dia 10 (dez) de 

cada mês, iniciando-se a partir da publicação desta sentença.Assim, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.TORNA-SE DEFINITIVA 

a antecipação de tutela concedida.CONDENA-SE a parte-requerida ao 

pagamento dos honorários, das custas e despesas processuais.IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Nomeado como Defensor Dativo, fixam-se como 

honorários advocatícios ao advogado FLORENTINO APARECIDO MARTINS 

(OAB/MT n. 9.659/B) 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 Curadora Especial, fixam-se como honorários 

advocatícios à advogada ANDRÉA CRISTINA GOMES DE JESUS (OAB/MT 

n. 21.383) 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).Publicar. Intimar. Cumprir. No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR 

as partes;2.Havendo diligência negativa, ante possível mudança de 

endereço, defere-se, desde já, a intimação pela via editalícia;3.Transitada 

em julgado, ARQUIVAR os autos.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 02 de outubro de 2019.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge Taninato 

Silva, digitei.

Cotriguaçu, 04 de fevereiro 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.: 82381 Nr: 2562-66.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIRANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defere-se.

 Nada sendo falado em 05 dias, devolver ao arquivo.

 Intimar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31976 Nr: 274-63.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMO ANTONIO VALADÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:OAB/PR20.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/5007 impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora a se manifestar acerca da 

certidão de fls.113 no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60416 Nr: 154-15.2012.811.0099

 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: MKN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:OAB/MT 9.074-A

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007 impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO, 

OAB/MT - 11.258-A, para conheimento da sentença de fls. 65/68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85190 Nr: 4154-48.2018.811.0099

 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: MARILENE GAYESKI RANZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR GRINCHPUM ARRUDA - 

OAB:32845/RS, CLEBER LEAL JARDIM - OAB:24307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que recolha o 

valor referente a diligência de Oficial de Justiça para citação da parte 

requerida e citação dos confinantes indicado na inicial, comprovando nos 

autos, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000313-91.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Como houve contestação, tem-se por resistida a pretensão da 

parte-autora, razão pela qual perde relevância a discussão acerca do 

requerimento específico. Impugnação apresentada, tecendo comentários 

sobre a contestação. Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 

356, ambos do CPC), por haver necessidade de atividade probatória. 

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória: Ø Qualidade de segurado da 

parte-requerente; Ø Cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais, se for o caso; Ø A superveniência de moléstia incapacitante 

para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; Ø 

O caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença), bem como se 

parcial/total; Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, 

do CPC. Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC). Tendo em 

vista os requerimentos acerca da necessidade de perícia médica, bem 

como pelo assunto e especificidades deste processo, DEFERE-SE sua 

realização. Visando à celeridade processual, tendo em vista a dificuldade 

em se nomear peritos médicos na região, deve a SECRETARIA proceder à 

formalização da nomeação, a partir de lista lá constante, a qual deverá 

levar em conta o cadastro e aprovação dos nomes dos peritos no 

Cadastro da Justiça Federal. Por se tratar de parte beneficiária da 

assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50 – e âmbito de jurisdição 

delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, §3º -, esclarece-se 

que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal e nos 

termos da Resolução n. 541/2007-CJF, que prevê a sua efetivação após o 

término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo ou 

havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados (art. 29 da aludida Resolução). Diante da 

necessidade de atender aos limites mínimo e máximo estabelecidos na 
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Resolução n. 541/2007-CJF e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) 

vezes o fixado na Tabela V (“Jurisdição Federal delegada”), conforme art. 

28, parágrafo único, levando-se em conta a peculiaridade do exame e a 

circunstância do local, FIXAM-SE os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Ante o exposto, à SECRETARIA para: 1. Formalizar a 

nomeação, nos termos já explicados, INTIMANDO o perito visando à 

aceitação do encargo ou recusa por motivo legítimo (art. 157 do CPC), 

sublinhando-se o contido no art. 473, §3º, do CPC; 2. FIXA-SE o prazo de 

60 (sessenta) dias, contados da realização do exame, para a entrega do 

laudo em cartório (art. 465 do CPC), podendo ser prorrogado por metade 

do prazo, desde que por motivo justificado (art. 476 do CPC); 3. Após a 

nomeação (e passado o prazo para a recusa), INTIMAR as partes (por 

meio de seus advogados/representantes), isso para os fins e nos termos 

do art. 465, §1º, do CPC. Em caso de juntada de quesitos NESTE 

MOMENTO (sendo possível já constar lista de quesitos), deve ser dada 

ciência à parte contrária (art. 469, parágrafo único, do CPC); 4. Após 

juntados os quesitos (ou se já existentes nos autos), ENCAMINHAR ao 

perito cópia dos quesitos, ficando autorizada, se necessário, a carga dos 

autos; 5. Estabelecida e informada pelo perito a data, hora e local para a 

realização da perícia médica, DAR CIÊNCIA às partes, bem como INTIMAR 

o periciando para comparecimento; 6. Após juntada do Laudo, INTIMAR as 

partes para se manifestarem sobre o Laudo, bem com para, havendo 

assistente técnico, apresentar o respectivo parecer (art. 477, §1º, do 

CPC), além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como se desejam audiência 

de instrução; a. Paralelamente, quanto à perícia, depois de juntado o 

Laudo, inexistindo impugnação ao valor, providenciar o necessário para 

promover o pagamento dos honorários ao perito; 7. Por fim, após o 

cumprimento do acima especificado, conclusos, INCLUSIVE PARA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. Serve o presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000348-51.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Como houve contestação, tem-se por resistida a pretensão da 

parte-autora, razão pela qual perde relevância a discussão acerca do 

requerimento específico. A contestação alegou prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento. 

Impugnação apresentada, tecendo comentários sobre a contestação. No 

tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, vê-se 

que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, pois a 

retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido administrativo, 

o qual não foi feito no prazo apontado pelo INSS. Assim, deve ser 

afastada a aludida preliminar. Não é caso de julgamento antecipado (arts. 

354 a 356, ambos do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória. Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas 

sobre as quais recairá a atividade probatória: Ø Qualidade de segurado da 

parte requerente; Ø Cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais, se for o caso; Ø A superveniência de moléstia incapacitante 

para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; Ø 

O caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença), bem como se 

parcial/total; Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, 

do CPC. Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC). Tendo em 

vista os requerimentos acerca da necessidade de perícia médica, bem 

como pelo assunto e especificidades deste processo, DEFERE-SE sua 

realização. Visando à celeridade processual, tendo em vista a dificuldade 

em se nomear peritos médicos na região, deve a SECRETARIA proceder à 

formalização da nomeação, a partir de lista lá constante, a qual deverá 

levar em conta o cadastro e aprovação dos nomes dos peritos no 

Cadastro da Justiça Federal. Por se tratar de parte beneficiária da 

assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50 – e âmbito de jurisdição 

delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, §3º -, esclarece-se 

que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal e nos 

termos da Resolução n. 541/2007-CJF, que prevê a sua efetivação após o 

término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo ou 

havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados (art. 29 da aludida Resolução). Diante da 

necessidade de atender aos limites mínimo e máximo estabelecidos na 

Resolução n. 541/2007-CJF e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) 

vezes o fixado na Tabela V (“Jurisdição Federal delegada”), conforme art. 

28, parágrafo único, levando-se em conta a peculiaridade do exame e a 

circunstância do local, FIXAM-SE os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Ante o exposto, à SECRETARIA para: 1. Formalizar a 

nomeação, nos termos já explicados, INTIMANDO o perito visando à 

aceitação do encargo ou recusa por motivo legítimo (art. 157 do CPC), 

sublinhando-se o contido no art. 473, §3º, do CPC; 2. FIXA-SE o prazo de 

60 (sessenta) dias, contados da realização do exame, para a entrega do 

laudo em cartório (art. 465 do CPC), podendo ser prorrogado por metade 

do prazo, desde que por motivo justificado (art. 476 do CPC); 3. Após a 

nomeação (e passado o prazo para a recusa), INTIMAR as partes (por 

meio de seus advogados/representantes), isso para os fins e nos termos 

do art. 465, §1º, do CPC. Em caso de juntada de quesitos NESTE 

MOMENTO (sendo possível já constar lista de quesitos), deve ser dada 

ciência à parte contrária (art. 469, parágrafo único, do CPC); 4. Após 

juntados os quesitos (ou se já existentes nos autos), ENCAMINHAR ao 

perito cópia dos quesitos, ficando autorizada, se necessário, a carga dos 

autos; 5. Estabelecida e informada pelo perito a data, hora e local para a 

realização da perícia médica, DAR CIÊNCIA às partes, bem como INTIMAR 

o periciando para comparecimento; 6. Após juntada do Laudo, INTIMAR as 

partes para se manifestarem sobre o Laudo, bem com para, havendo 

assistente técnico, apresentar o respectivo parecer (art. 477, §1º, do 

CPC), além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como se desejam audiência 

de instrução; a. Paralelamente, quanto à perícia, depois de juntado o 

Laudo, inexistindo impugnação ao valor, providenciar o necessário para 

promover o pagamento dos honorários ao perito; 7. Por fim, após o 

cumprimento do acima especificado, conclusos, INCLUSIVE PARA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. Serve o presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-37.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA LIMA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento. Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo 

argumentos lançados. No tocante à prescrição, embora mais pertença à 

discussão meritória, vê-se que não há pedido referente a valores 

anteriores ao prazo indicado, pois a retroatividade do quanto pleiteado iria 

até a data do pedido administrativo, o qual não foi feito no prazo citado 

pelo INSS. Assim, deve ser afastada a aludida preliminar. Portanto, a 

aludida preliminar não impede a continuidade do processo. Assim, 

superado o ponto, continua-se. Não é caso de julgamento antecipado 

(arts. 354 a 356, ambos do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória. Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas 

sobre as quais recairá a atividade probatória: Ø Qualidade de segurado da 

parte autora (inclusive quanto à carência – comprovação do tempo de 

atividade). Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do 

CPC. Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC). Considerando 

ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive com prova 

testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de audiência. 
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Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 20/03/2020, às 14h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes. Pelo exposto, à 

SECRETARIA para: 1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do 

CPC, bem como deve ser considerada a intimação para fins de depoimento 

p e s s o a l  d a  p a r t e - a u t o r a .  S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/PRECATÓRIA. Intimar. Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-80.2011.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINA TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos... Encerrada a instrução probatória, às alegações finais. 

Confere-se o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento. 

À SECRETARIA para: 1. VISTAS dos autos à parte promovente para 

alegações; 2. Após, à parte promovida para o mesmo fim; 3. Após, 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumprir. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Mayara Kassia Pillon de Araújo, 

Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Cotriguaçu/MT, 1º de agosto de 2017. Dante Rodrigo 

Aranha da Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010011-80.2011.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINA TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 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 do 

teor da certidão de id 28860265 para manifestar o que entender de direito. 

COTRIGUAÇU, 5 de fevereiro de 2020. PIETRO ALAN CUSTODIO DE 

OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010011-80.2011.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINA TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 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 do 

teor da certidão de id 28860265 para manifestar o que entender de direito. 

COTRIGUAÇU, 5 de fevereiro de 2020. PIETRO ALAN CUSTODIO DE 

OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010011-80.2011.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINA TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 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 do 

teor da certidão de id 28860265 para manifestar o que entender de direito. 

COTRIGUAÇU, 5 de fevereiro de 2020. PIETRO ALAN CUSTODIO DE 

OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000037-31.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEANE MARTINS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-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))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 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 do inteiro teor da 

sentença. COTRIGUAÇU, 5 de fevereiro de 2020. PIETRO ALAN 

CUSTODIO DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 544 de 732



CÍVEL

Processo Número: 1000037-31.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEANE MARTINS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-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))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 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 do inteiro teor da 

sentença. COTRIGUAÇU, 5 de fevereiro de 2020. PIETRO ALAN 

CUSTODIO DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000037-31.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEANE MARTINS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-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))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 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 do inteiro teor da 

sentença. COTRIGUAÇU, 5 de fevereiro de 2020. PIETRO ALAN 

CUSTODIO DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010105-23.2014.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ELIAS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

 

Embora já expedido o Alvará, não havia decisão relacionada ao acordo 

trazido. Assim, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, autorizando-se o 

levantamento, aproveitando-se o Alvará já feito, por celeridade.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010105-23.2014.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ELIAS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

 

Embora já expedido o Alvará, não havia decisão relacionada ao acordo 

trazido. Assim, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, autorizando-se o 

levantamento, aproveitando-se o Alvará já feito, por celeridade.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010105-23.2014.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ELIAS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

 

Embora já expedido o Alvará, não havia decisão relacionada ao acordo 

trazido. Assim, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, autorizando-se o 

levantamento, aproveitando-se o Alvará já feito, por celeridade.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010105-23.2014.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ELIAS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

 

Embora já expedido o Alvará, não havia decisão relacionada ao acordo 

trazido. Assim, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, autorizando-se o 

levantamento, aproveitando-se o Alvará já feito, por celeridade.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28013 Nr: 899-05.2006.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON PRANGE - Vulgo "Jesus"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSANIRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - OAB:OAB/MT 

9.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao requerimento de penhora de verba decorrente de 

aposentadoria, o art. 833, IV, do CPC veda a penhora, não se enquandro, 

este processo, à exceção do §2º.

 Por isso, INDEFERE-SE o pleito.

 INTIMAR a parte-autora para manifestação. Prazo de 10 dias.

 Nada falando, INTIMAR pessoalmente a parte-autora para manifestação. 

Prazo de 05 dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30357 Nr: 1238-27.2007.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO RICHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUISER LINHAS AÉREAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11.102, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287

 Embora se concorde com a possibilidade de procura via Infojud dos 

endereços de eventuais sócios, há outro ponto.

 Conforme o despacho anterior, a desconsideração passa por indicação 

de cenário que a permita (art. 50 do CC), o que não foi apresentado.

 Por isso, INTIMAR a parte-autora para, querendo, manifestar-se. Prazo: 

15 dias.

 Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32116 Nr: 300-61.2009.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MARTINS JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos...

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória proferida contra 

integrante do Grupo Oi.

 Tendo em vista a notória ocorrência de decisão homologando o plano de 

recuperação judical, em se tratando de pedido de cumprimento de 

sentença contra sociedade empresária pertencente ao Grupo Oi, há dois 

caminhos a seguir:

1) se a decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado 

antes de 20/06/2016, trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago 

na forma do plano aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, 

expedindo-se a certidão competente para habilitação no juízo 

recuperacional;

2) se a decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado após 

20/06/2016, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo 

seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a 

competência passar a ser do juízo recuperacional e para lá será 

declinada.

No presente caso, verifica-se que a decisão que constituiu/declarou o 

crédito transitou em julgado após 20/06/2016, tratando-se de crédito 

extraconcursal, devendo o processo seguir curso até o momento dos atos 

expropriatórios, ocasião em que a competência passar a ser do juízo 

recuperacional e para lá será declinado o processo.

 Houve concordância quanto ao valor devido.

 Por isso, HOMOLOGA-SE o cenário de concordância.

 No mais, DECLINA-SE da competência em favor do Juízo Universal.

 Nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95, EXTINGUE-SE o processo, não 

havendo que se falar em remessa ao Juízo Universal.

 Frise-se que a parte poderá ingressar/continuar o cumprimento de 

sentença no Juízo competente, juntando cópia integral destes autos, 

ficando ressalvada eventual interrupção de prescrição, inexistindo 

prejuízo processual ou material.

 Se requerido, defere-se a expedição de Certidão de crédito.

 Sem condenação ao pagamento de custas e honorários

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32542 Nr: 667-85.2009.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE FÁTIMA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGNON - OAB:12.099B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Tendo em vista a fase processual, bem como a argumentação feita, 

DEFERE-SE o pletio da requerida.

 Após desarquivamento, INTIMAR a parte. Após 30 dias, ARQUIVAR.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000110-33.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ICATU SEGUROS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. D. S. R. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA MARA DA SILVA OAB - 015.701.141-02 (REPRESENTANTE)

 

Vistos Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por ICATU 

SEGUROS S.A em desfavor de Davi Nicollas da Silva Ramos. A parte 

embargante pleiteia produção de provas consistente em perícia médica 

indireta e ofício ao Instituto de Cardiologia com finalidade de corroborar 

que, antes da contratação do seguro, o segurado já apresentava e 

detinha conhecimento da doença que provocou seu falecimento. Assim, 

postergo a análise do pedido de perícia médica indireta para primeiro 

oficiar Instituto de Cardiologia, situado na Avenida das Flores, 945, 

sobreloja. Ed. SB Medical - Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, 78043-190, onde o 

de cujus realizou tratamento e acompanhamento médico, para que, no 

prazo de 15(quinze) dias, colacione aos autos os prontuários, laudos, 

exames e outros tratamentos realizados pelo segurado. Oficie-se ao 

Instituto de Cardiologia, nos termos da presente decisão. Após, volvam-me 

conclusos para analise do pedido de perícia médica indireta e pedido de 

prova testemunhal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

urgência. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000110-33.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ICATU SEGUROS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. D. S. R. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA MARA DA SILVA OAB - 015.701.141-02 (REPRESENTANTE)

 

Vistos Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por ICATU 

SEGUROS S.A em desfavor de Davi Nicollas da Silva Ramos. A parte 

embargante pleiteia produção de provas consistente em perícia médica 

indireta e ofício ao Instituto de Cardiologia com finalidade de corroborar 

que, antes da contratação do seguro, o segurado já apresentava e 

detinha conhecimento da doença que provocou seu falecimento. Assim, 

postergo a análise do pedido de perícia médica indireta para primeiro 

oficiar Instituto de Cardiologia, situado na Avenida das Flores, 945, 

sobreloja. Ed. SB Medical - Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, 78043-190, onde o 

de cujus realizou tratamento e acompanhamento médico, para que, no 

prazo de 15(quinze) dias, colacione aos autos os prontuários, laudos, 

exames e outros tratamentos realizados pelo segurado. Oficie-se ao 

Instituto de Cardiologia, nos termos da presente decisão. Após, volvam-me 

conclusos para analise do pedido de perícia médica indireta e pedido de 

prova testemunhal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

urgência. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000687-11.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo: 1000687-11.2019.8.11.0034. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: JOSE PUPIN Vistos e 

etc. Verifica-se que em ID. 27340530, o executado requereu a extinção da 

presente ação ou subsidiariamente a suspensão da presente 

execução,sob as alegações de que o Exequente receberá o crédito 

perseguido nesta demanda nos termos do Plano de Recuperação Judicial 

aprovado e homologado pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Campo Verde/MT. Em que pese o pedido do Executado, verifica-se que 

este juízo é mero executor dos atos deprecados porquanto atua como 

longa manus do Juízo deprecante. Assim, falece a este juízo competência 

para análise meritória de quaisquer outros atos além daqueles 

determinados na carta precatória, cabendo ao executado peticionar 

diretamente ao juízo deprecante para análise de seus pedidos. Assim, 

ante a incompetência deste juízo para análise dos pleitos do ID.ID. 

27340530, deixo de apreciá-los. . Às providências. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000085-20.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IDALENCIO ESPINDOLA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALITA RICALDE ESPINDOLA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER 

L E O P O L D O  D A  S I L V A  C O E L H O  P R O C E S S O  n . 

1000085-20.2019.8.11.0034 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Capacidade]

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: IDALENCIO ESPINDOLA 

FERREIRA Endereço: rua pedro celestino, 32, joão de barro, DOM AQUINO 

- MT - CEP: 78830-000 POLO PASSIVO: Nome: THALITA RICALDE 

ESPINDOLA Endereço: rua pedro celestino, 32, joão de barro, DOM 

AQUINO - MT - CEP: 78830-000 FINALIDADE: FAZ SABER a todos quanto 

o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, de que foi decretada 

a Interdição de THALITA RICALDE ESPINDOLA, brasileira, solteira, 

desempregada, portadora do RG n.º 001526753 e do CPF n.º 

021.776.871-79 residente e domiciliada na Rua Pedro Celestino n.º 32, 

Bairro Joao de Barro, Dom Aquino – MT, por sentença proferida em 

12/12/2019. Limites da Interdição: relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. Causa da Interdição: portadora de 

transtornos encefálicos (parilisia cerebral) com paraplegia, Lúpus 

eritematoso disseminado (sistêmico), deficiência mental e distúrbios 

visuais Prazo da Interdição: Indeterminado. Curador nomeado: IDALENCIO 

ESPINDOLA FERREIRA. O prazo deste edital é do art. 755, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. SENTENÇA: Vistos e etc. Trata-se de 

INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURADORIA PROVISÓRIA, proposta por 

IDALENCIO ESPINDOLA FERREIRA em desfavor de THALITA RICALDE 

ESPINDOLA, ambos qualificados nos autos. Alega, em síntese, que a idosa 

portadora de “Deficiência mental, F71; paraplegia, G82 e Deficiência 

Visual, H53”, conforme demonstra atestados médicos em anexo, 

sobrevive de benefício assistencial no valor do salário mínimo e esta sob 

os cuidados dos genitores o qual estão dando toda assistência na parte 

de alimentação, vestuário e higiene pessoal, assim, a Interditanda não tem 

condições der se auto gerir sozinha na vida cotidiana. Outrossim, 

extrai-se da prefacial que a interditanda carece de constante assistência 

e auxílio. Com lastro nestas premissas, postula a Parte Autora pela 

decretação de interdição da Interditanda. Com a inicial vieram os 

documentos. A tutela antecipada foi deferida (ID. 20025889), 

concedendo-se a curatela provisória da interditanda ao seu pai IDALENCIO 

ESPINDOLA FERREIRA. A interditada foi regularmente citada (ID. 

20194776). Houve a realização de audiência (ID. 22449137) momento em 

que efetuou a entrevista da interditanda, outrossim em ID. 24471616, 

juntou-se aos autos laudo pericial procedido com a interditanda. Instado a 

se manifestar o MPE pugnou pela procedência da ação (ID. 24871164). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Cuida-se de pedido formulado por IDALENCIO ESPINDOLA 

FERREIRA para interdição de sua filha Sra. THALITA RICALDE ESPINDOLA. 

O entendimento predominante nos tribunais é que a ação de interdição 

possui caráter social, a fim de garantir a proteção da pessoa e dos bens 

do(a) interditando(a), desde que haja indícios e suspeitas de que o(a) 

requerido(a) não detém plena capacidade de entendimento. Conforme 

ressaltado pelo Parquet, no caso dos autos, vê-se claramente do 

interrogatório da interditanda (ID. 26678947), a mesma possui sério 

problema de discernimento. Demais disso, consta do resultado da perícia 

médica: “Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o 

ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, 

concluímos que a Autora é portadora de transtornos encefálicos (parilisia 

cerebral) com paraplegia, Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico), 

deficiência mental e distúrbios visuais. As sequelas das patologias são 

irreversíveis. Há incapacidade laborativa total e permanente. A autora 

necessita de auxílio constante de outra pessoa para desempenho de 

a t i v i d a d e s  d i á r i a s  c o m p a t í v e i s  c o m  a  i d a d e 

(vestir/alimentar/comunicar/brincar/andar e outros)". Ademais, aufere-se 

do parecer psicológico que: “A psicóloga verificou durante a visita 

domiciliar e atendimento que o Sr. Idalêncio dedica todo seu tempo e 

esforço para cuidar da filha acamada, sendo que seus cuidados são 

notados pela boa condição de saúde de Talita, que mesmo acamada há 

anos não possui escaras ou outros problemas de saúdes comuns em 

pessoas acamadas há muito tempo. Verifica-se também que o Sr. 

Idalêncio tem plenas condições de exercer a curatela de sua filha Talita, 

pois já e responsável por ela em todos os aspectos”. Impõe-se, portanto, 

nos termos do artigo 1767, inciso I do Código Civil, a curatela do 

interditando. Neste sentido, cita Maria Helena Diniz, em seu Código Civil 

Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a 

alguém para reger e defender uma pessoa e administrar seus os bens de 

maiores incapazes, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, 

em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 529/80). Diante das 

alegações trazidas os pedidos iniciais, assim, devem ser tidos por 

procedentes. Logo, torna-se dispensável a designação de audiência de 

instrução. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, para decretar a interdição 

de THALITA RICALDE ESPINDOLA, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil. Via de consequência, a 

interditanda ficará privada de, sem curador, emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração (CC, art. 1782). 

Nomeio lhe curador o Sr. Idalencio Espindola Ferreira, seu genitor, 

aplica-se no caso o disposto no artigo 553 do CPC e as respectivas 

sanções. Lavre-se o termo de curatela, constando às restrições acima. 

Em obediência ao disposto no artigo 755. §3, do Código de Processo Civil e 

no artigo 12, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente decisão no 

registro civil e publique-se na imprensa local e no diário oficial, por três 

vezes, com intervalos de dez dias. Sem custas ou honorários 

advocatícios. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

Intimem-se. Ciência ao MP. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital de 

Interdição, que será publicado por três vezes com intervalo de 10(dez) 
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dias e afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO, digitei. DOM AQUINO, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000562-43.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA DE FREITAS DOS REIS (EXECUTADO)

VILSON PAULO DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANE CACIA LONGEN OAB - MT24988/O (ADVOGADO(A))

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000562-43.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: 

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A EXECUTADO: VILSON 

PAULO DOS REIS, CELIA DE FREITAS DOS REIS Vistos e etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL proposta SINAGRO 

PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A em desfavor de VILSON PAULO DOS 

REIS e CELIA DE FREITAS DOS REIS, todos devidamente qualificados nos 

autos. Em ID. 25727778 a parte executada informou ao juízo que as partes 

entabularam acordo. É o relatório. Fundamento e Decido. Considerando 

que as partes são capazes e devidamente representadas por advogado, 

põem fim ao presente litígio, conforme transação noticiada em ID. 

25727778, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo entabulado nestes autos. Em consequência, tendo 

o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Custas se em aberto pelo autor. honorários 

conforme acordado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. 

P.R.I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000562-43.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA DE FREITAS DOS REIS (EXECUTADO)

VILSON PAULO DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANE CACIA LONGEN OAB - MT24988/O (ADVOGADO(A))

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000562-43.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: 

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A EXECUTADO: VILSON 

PAULO DOS REIS, CELIA DE FREITAS DOS REIS Vistos e etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL proposta SINAGRO 

PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A em desfavor de VILSON PAULO DOS 

REIS e CELIA DE FREITAS DOS REIS, todos devidamente qualificados nos 

autos. Em ID. 25727778 a parte executada informou ao juízo que as partes 

entabularam acordo. É o relatório. Fundamento e Decido. Considerando 

que as partes são capazes e devidamente representadas por advogado, 

põem fim ao presente litígio, conforme transação noticiada em ID. 

25727778, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo entabulado nestes autos. Em consequência, tendo 

o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Custas se em aberto pelo autor. honorários 

conforme acordado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. 

P.R.I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12642 Nr: 316-45.2011.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000247-83.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000247-83.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: RENATO DIAS COUTINHO NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Ação de execução interposta por Renato Dias Coutinho Neto em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos verifico que a penhora on line restou frutífera, 

conforme consta do Id, 24202257, bem como do ofício do Banco do Brasil, 

Id. 24446633, informando que o valor de R$ 14.980,17 (quatorze mil 

novecentos e oitenta reais e dezessete centavos), encontra-se a 

disposição desse juízo, na conta judicial, Id. 24446633. Observa-se que foi 

proferida decisão determinando a intimação da parte Exequente, com a 

finalidade de se manifestar quanto a penhora on line, bem como do 

deferimento da penhora no rosto dos autos da presente ação, na 

importância de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), Id. 
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24203051. Ato contínuo, a parte Exequente se manifestou, concordando 

com os valores, bem como pleiteou pela transferência dos valores 

vinculados ao Id. 2504092 e 24446633, informando os dados bancários, 

Id. 26358157. Outrossim, consta dos autos que Sérgio Marcelo Andrade 

Juzenas, pleiteou a liberação do valor penhorado no rosto dos autos, 

conforme consta da petição, anexada aos autos no Id. 24592369. 

Ademais consta dos autos que desses valores penhorados a parte 

Executada se manteve inerte, conforme certidão de decurso de prazo, Id. 

25427453. Pois muito bem. Em análise aos autos, observo que foram 

realizados bloqueio na conta do Executado, via penhora on line, no valor 

de R$ 14.980,17 (quatorze mil novecentos e oitenta reais e dezessete 

centavos), bem como consta dos autos a penhora no rosto dos autos no 

valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais). Dessa forma, 

constando dos autos que houve o pagamento do valor da presente 

execução, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. 

Posto isso, desnecessárias outras considerações e com fundamento nos 

artigos 924, inciso II c.c. o artigo 925 do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA a presente Ação. Desta feita, reservados os valores 

penhorados no rosto dos autos conforme ID. 24203051, proceda-se ao 

necessário para o levantamento do saldo remanescente depositado nos 

autos em favor do Exequente, observando-se os dados bancários 

informados, no Id. 26358157. Ademais, previamente à analise do pedido de 

levantamento dos valores penhorados no rosto dos autos efetuado 

diretamente pela parte Sérgio Marcelo Andrade Juzenas, conforme Id. 

24592369, considerando que o Ofício de penhora do juízo deprecante traz 

a determinação ao chefe do cartório que não lançasse mão dos valores 

sem ordem expressa do referido juízo, necessário se faz a autorização do 

juízo deprecante para o levantamento pela parte Solicitante diretamente 

nestes autos. Assim, oficie-se ao Juízo solicitante a acerca do pedido de 

levantamento de valores efetuado pela parte, encaminhando-se cópia do 

pedido (Id.24592369). Após, com a resposta conclusos. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-60.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000729-60.2019.8.11.0034 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: 

ISABEL FERREIRA BARCELO - MT0015671A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial 

Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 19/02/2020 Hora: 13:50 , 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, 4 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 04/02/2020 21:03:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-75.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERICO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000351-75.2017.8.11.0034 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) REQUERIDO: 

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 16/10/2019 Hora: 15:30. DOM AQUINO, 12 

de setembro de 2019. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA 

TORRES 12/09/2019 17:09:30

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000224-06.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000224-06.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, para apresentar as contrarrazões 

aos embargos à execução, no prazo de 05 (cinco) dias. DOM AQUINO, 4 

de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA 

TORRES 04/02/2020 22:14:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-25.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GOMERCINA RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000602-25.2019.8.11.0034 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: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial 

Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 02/12/2019 Hora: 15:00, 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, 17 de outubro de 2019. Assinado 

eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 17/10/2019 16:06:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-17.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000609-17.2019.8.11.0034 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: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O, da data designada 

ANTECIPADA para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 02/12/2019 Hora: 

15:40, 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 
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condenação ao pagamento das custas processuais. DOM AQUINO, 23 de 

outubro de 2019. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA 

TORRES 23/10/2019 18:15:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-42.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000241-42.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

WANDERSON CLAYTON PESTANA - MT16728/O-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial 

Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 19/12/2018 Hora: 15:15, 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, bem como do inteiro teor da medida liminar 

indeferida, a seguir transcrita: "VISTOS ETC. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada 

RICARDO PEREIRA DE LIMA em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., partes já qualificadas na inicial. O autor 

pugna pela concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança 

do débito e as medidas coercitivas para pagamento, como inclusão de seu 

nome no SPC/SERASA e corte do fornecimento de energia. Aplica-se ao 

caso as disposições do CPC que prevê a necessidade do preenchimento 

cumulativo de três requisitos para a concessão da tutela de urgência em 

seu artigo 300, a saber: a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito vindicado, também chamado de fumus boni iuris 

(caput); a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo ou periculum in mora (caput); e a inexistência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º). De início, constato a 

ausência de fumus boni iuris, imperando o indeferimento da medida pedida, 

considerando que o autor não trouxe documentos hábeis a indicar a 

irregularidade do débito cobrado pela requerida. Em que pese a discussão 

acerca da possível arbitrariedade da reclamada no procedimento unilateral 

para apuração de eventuais valores não pagos (sonegados) no medidor 

do postulante, o autor não colacionou aos autos o histórico dos registros 

de consumo de energia elétrica, que a princípio poderiam alicerçar suas 

alegações expostas na peça basilar. Ademais, não há como aferir, neste 

momento processual, se a perícia realizada pela reclamada foi 

efetivamente unilateral ou se foi oportunizada a participação do 

consumidor na sua elaboração, uma vez que a inicial apresenta somente a 

notificação dos resultados da perícia e três faturas de energia. Assim, a 

concessão da tutela se basearia em meras conjecturas, o que tornaria a 

decisão temerária e arbitrária, violando-se, ainda, o dever de 

fundamentação do convencimento. Por tal razão, já ausente o primeiro dos 

requisitos para a concessão, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência com 

fulcro no artigo 300 do CPC. Por outro lado, DETERMINO a realização de 

audiência para buscar a solução consensual do conflito, a ser realizada 

pela conciliadora do Juízo e designada pela secretaria do Juizado Especial 

Cível. Depois, CITE-SE o requerido e INTIME-O para comparecer à 

solenidade designada, sob pena de revelia (artigo 20 da Lei 9.099/95). Se 

não houver acordo, o requerido poderá oferecer contestação até o 

momento da audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se." DOM 

AQUINO, 14 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000372-17.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

LEONIR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000372-17.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

ANDRESSA ARMELIN - MT0018776S-A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 27/03/2019 Hora: 16:00. DOM AQUINO, 21 

de fevereiro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000372-17.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

LEONIR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000372-17.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

BRUNO TORQUETE BARBOSA - MT9127/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 27/03/2019 Hora: 16:00, devendo comunicar 

seus clientes, cientificando-os 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, 21 de fevereiro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000314-14.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON WEKERT ARAUJO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000314-14.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente a 

sentença, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, 

sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) 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 (art. 523 de seguintes do CPC). DOM AQUINO, 5 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

05/02/2020 14:58:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-73.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000754-73.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 
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com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 19/02/2020 Hora: 15:50, 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 fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 05/02/2020 16:19:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-74.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000105-74.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:JOAO EDUARDO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 18/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AV. 

JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 

78830-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78474 Nr: 127-74.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Philippe Zandarin Villela 

Magalhães - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEITON SOUZA DA SILVA, Rg: 

3034180-9, Filiação: Maria de Jesus Almeida Souza e Amilton Venancio da 

Silva, data de nascimento: 27/10/1986, brasileiro(a), natural de 

Ariquemes-RO, solteiro(a), Telefone 99717-5277. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia 

para CONDENAR o acusado Cleiton Souza da Silva, já qualificado nos 

autos, pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, na forma do 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.Passo à fixação da pena, 

considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do estatuto 

penal, atento ao disposto no artigo 68 do mesmo diploma legal.Faço a 

dosimetria da pena:A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de 

seu dolo foi normal para a espécie do delito. Seus antecedentes não se 

verificam qualquer anotação apta a ser valorada, apesar de inúmeros 

indicativos de processos criminais.Com relação à conduta social do 

acusado, não há nos autos elementos aptos a serem valorados. Não há 

elementos para aferir sua personalidade, diante da inexistência de análise 

especializada. Não há como se considerar os motivos do crime, vez que 

não ultrapassaram a barreira de sua própria tipicidade.As circunstâncias 

são próprias do tipo penal em questão.Não houve consequências mais 

graves que as já previstas na própria tipicidade.O comportamento da 

vítima em nada merece ser valorado, pois não contribuiu para o delito.Em 

face das circunstâncias judiciais acima analisadas, entendo que para a 

prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do 

acusado, a pena neste momento, deve ser fixada no mínimo legal. Assim, 

fixo a PENA BASE em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Na 

SEGUNDA FASE, existe uma atenuante, qual seja, a confissão; porém, 

diante da pena base fixada estar no mínimo legal e em conformidade com o 

verbete sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena 

fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Na TERCEIRA 

FASE, há causas de diminuição referente à tentativa, que deverá ser 

aplicada em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), 

concretizando-a DEFINITIVAMENTE em 04 (quatro) meses de reclusão e 

04 (quatro) dias-multa. Diante dos requisitos legais do artigo 44 do Código 

Penal, torna-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.O valor 

do dia-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos autos 

quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário 

mínimo, a dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época 

dos fatos devidamente atualizados, conforme inteligência do § 2º do artigo 

49 do Código Penal.Nos termos do art. 387, §2º, concedo ao réu o direito 

de recorrer em liberdade, tendo em vista que assim permaneceu durante a 

instrução processual. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas, nos 

termos do artigo 804 do CPP.Fixo honorários advocatícios em favor do 

Defensor Dativo, Dr. Philippe Zandarin Villela Magalhães (OAB/MT 16.244), 

no valor de 08 (oito) URH, a serem suportados pelo Estado de Mato 

Grosso, devendo o Sr. Gestor expedir os documentos necessários.Diante 

de ser o Réu Revel e atendido por advogado nomeado, expeça-se desde 

logo edital de intimação da r. sentença, nos termos da lei processual 

penal.Transitada em julgado a presente decisão:- comunique-se ao 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso;- oficie-se ao TRE/MT, 

para os fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República c/c 

art. 71, §2º do Código Eleitoral;- recolha-se a multa aplicada ao acusado, 

nos termos do artigo 50, do CP e 686, do CPP. Em caso de não 

cumprimento, comunique-se a Fazenda Pública para a adoção das devidas 

providências;- expeçam-se as guias de execução definitiva;Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o réu pessoalmente, a defesa e o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeberson Teles de 

Abreu, digitei.

Feliz Natal, 11 de novembro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72261 Nr: 412-72.2014.811.0093

 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: JOSE HÉLIO DOS SANTOS, DERCY DOS SANTOS, 

VALDIVINO PEREIRA RODRIGUES, SIRLEY SILVA DE ANDRADE, 

VALDIREIDE VIEIRA DE SOUZA SANTOS, EUNICE DIAS DE ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yoshiuko Hamada, JANUÁRIO DOS SANTOS, 

TAMIKO HAMADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para a parte autora para que querendo, se 

manifeste acerca da juntada de fls. 142/146, bem como para requerer o 

que lhe for de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 77311 Nr: 816-55.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA., LEANDRO 

HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO, ÂNGELA PATRÍCIA PRIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Édilo Tenório Braga - 
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OAB:MT/14.070, Elisangela Marcari - OAB:MT/10.297 B, VAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455

 Vistos.

Considerando o valor incontroverso depositado voluntariamente pela parte 

executada, proceda-se a Secretaria Judicial com as providências 

necessárias ao levantamento do valor, transferindo-o à conta indicada 

pela parte exequente às fls. 258/259.

De outro lado, certifique-se a Secretaria Judicial o trânsito em julgado e a 

respectiva data deste em relação à sentença de extinção prolatada à fl. 

229 e verso.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76017 Nr: 156-61.2016.811.0093

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NOSKOSKI TAMANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSE TAMANHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do termino do prazo de suspensão do processo, impulsiono os 

autos ao inventariante para que rqueira o que lhe for de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77898 Nr: 1131-83.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DUTRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da decisão de fls. 58 Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para requerer o que lhe for de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79218 Nr: 640-42.2017.811.0093

 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): OSMAR POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Diante da Homologação do Acordo Extrajudicial, de fls. 46, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte Autora pára apresentar o 

cumprimento integral do acordo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000575-59.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS SAO PAULO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000575-59.2019.8.11.0093. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MADEIRAS SAO PAULO LTDA 

- ME Vistos. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de 

certeza e liquidez (art. 3° da Lei 6.830/80). Cite-se o devedor, por meio de 

CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida, nos termos do art. 8°, “caput” e incisos I, II e III, da Lei 

6.830/80. Restando infrutífera, cite-se o devedor, por meio de OFICIAL DE 

JUSTIÇA, expedindo mandado de citação, penhora, avaliação e registro de 

bens existentes em nome do devedor para, de igual forma, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora. O 

executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da intimação da penhora. Em sendo positiva por qualquer 

um dos meios acima, não pago o débito nem garantida a execução, o que 

deverá ser certificado, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do 

devedor, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do termo ou auto de 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, em conformidade com o 

art. 23 da Lei 6.830/80. 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 (trinta) dias, 

nem inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1°). Em sendo negativa a citação 

nas formas supracitadas, proceda-se a CITAÇÃO POR EDITAL do 

devedor, nos termos do art. 8°, inciso IV, da Lei 6.830/80, com prazo de 30 

(trinta) dias. Decorrido o prazo, certifique a Secretaria quanto ao 

pagamento da dívida ou garantia da execução. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000542-69.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ GARCINO (EXECUTADO)

JOSE LUIZ GARCINO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000542-69.2019.8.11.0093. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JOSE LUIZ GARCINO - ME, 

JOSE LUIZ GARCINO Vistos. A dívida ativa regularmente inscrita goza de 

presunção de certeza e liquidez (art. 3° da Lei 6.830/80). Cite-se o 

devedor, por meio de CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, nos termos do art. 8°, “caput” e 

incisos I, II e III, da Lei 6.830/80. Restando infrutífera, cite-se o devedor, 

por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo mandado de citação, 

penhora, avaliação e registro de bens existentes em nome do devedor 

para, de igual forma, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora. O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Em sendo positiva por qualquer um dos meios acima, não pago o 

débito nem garantida a execução, o que deverá ser certificado, o Oficial 

de Justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo 

à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 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, em conformidade com o art. 23 da Lei 6.830/80. 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 (trinta) dias, nem inferior a 10 (dez) dias (art. 

22, § 1°). Em sendo negativa a citação nas formas supracitadas, 

proceda-se a CITAÇÃO POR EDITAL do devedor, nos termos do art. 8°, 

inciso IV, da Lei 6.830/80, com prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo, certifique a Secretaria quanto ao pagamento da dívida ou garantia 

da execução. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000520-11.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PEREIRA DE SANTANA (EXECUTADO)

NELSON PEREIRA DE SANTANA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000520-11.2019.8.11.0093. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: NELSON PEREIRA DE 

SANTANA - EPP, NELSON PEREIRA DE SANTANA Vistos. A dívida ativa 

regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3° da 

Lei 6.830/80). Cite-se o devedor, por meio de CARTA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, nos 

termos do art. 8°, “caput” e incisos I, II e III, da Lei 6.830/80. Restando 

infrutífera, cite-se o devedor, por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome do devedor para, de igual forma, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora. O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da penhora. Em sendo positiva por qualquer um dos meios 

acima, não pago o débito nem garantida a execução, o que deverá ser 

certificado, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo 

ou auto de 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, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6.830/80. 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 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias (art. 22, § 1°). Em sendo negativa a citação nas formas 

supracitadas, proceda-se a CITAÇÃO POR EDITAL do devedor, nos 

termos do art. 8°, inciso IV, da Lei 6.830/80, com prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo, certifique a Secretaria quanto ao pagamento da dívida 

ou garantia da execução. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000609-34.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA PATRICIA PRIORI (EXECUTADO)

LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO (EXECUTADO)

ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000609-34.2019.8.11.0093. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ADONAI TRANSPORTES LTDA 

- ME, LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO, ANGELA 

PATRICIA PRIORI Vistos. A dívida ativa regularmente inscrita goza de 

presunção de certeza e liquidez (art. 3° da Lei 6.830/80). Cite-se o 

devedor, por meio de CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, nos termos do art. 8°, “caput” e 

incisos I, II e III, da Lei 6.830/80. Restando infrutífera, cite-se o devedor, 

por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo mandado de citação, 

penhora, avaliação e registro de bens existentes em nome do devedor 

para, de igual forma, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora. O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Em sendo positiva por qualquer um dos meios acima, não pago o 

débito nem garantida a execução, o que deverá ser certificado, o Oficial 

de Justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo 

à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 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, em conformidade com o art. 23 da Lei 6.830/80. 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 (trinta) dias, nem inferior a 10 (dez) dias (art. 

22, § 1°). Em sendo negativa a citação nas formas supracitadas, 

proceda-se a CITAÇÃO POR EDITAL do devedor, nos termos do art. 8°, 

inciso IV, da Lei 6.830/80, com prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo, certifique a Secretaria quanto ao pagamento da dívida ou garantia 

da execução. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000534-92.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA ZANELATTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000534-92.2019.8.11.0093. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MADEIREIRA ZANELATTO 

LTDA - ME Vistos. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção 

de certeza e liquidez (art. 3° da Lei 6.830/80). Cite-se o devedor, por meio 

de CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida, nos termos do art. 8°, “caput” e incisos I, II e III, da Lei 

6.830/80. Restando infrutífera, cite-se o devedor, por meio de OFICIAL DE 

JUSTIÇA, expedindo mandado de citação, penhora, avaliação e registro de 

bens existentes em nome do devedor para, de igual forma, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora. O 

executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da intimação da penhora. Em sendo positiva por qualquer 

um dos meios acima, não pago o débito nem garantida a execução, o que 

deverá ser certificado, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do 

devedor, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor constar 

do termo ou auto de 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, em conformidade com o 

art. 23 da Lei 6.830/80. 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 (trinta) dias, 

nem inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1°). Em sendo negativa a citação 

nas formas supracitadas, proceda-se a CITAÇÃO POR EDITAL do 

devedor, nos termos do art. 8°, inciso IV, da Lei 6.830/80, com prazo de 30 

(trinta) dias. Decorrido o prazo, certifique a Secretaria quanto ao 

pagamento da dívida ou garantia da execução. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000646-61.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI (EXECUTADO)

MARCOS GONCALVES (EXECUTADO)

RACAFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (EXECUTADO)

ERCIMON PEREIRA DO LAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000646-61.2019.8.11.0093. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: RACAFORTE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE RACOES LTDA, ERCIMON PEREIRA DO LAGO, ANA 

CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI, MARCOS GONCALVES Vistos. A dívida 

ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez (art. 

3° da Lei 6.830/80). Cite-se o devedor, por meio de CARTA COM AVISO 

DE RECEBIMENTO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, nos 

termos do art. 8°, “caput” e incisos I, II e III, da Lei 6.830/80. Restando 

infrutífera, cite-se o devedor, por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome do devedor para, de igual forma, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora. O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da penhora. Em sendo positiva por qualquer um dos meios 

acima, não pago o débito nem garantida a execução, o que deverá ser 

certificado, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo 

ou auto de 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, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6.830/80. O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 
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gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias (art. 22, § 1°). Em sendo negativa a citação nas formas 

supracitadas, proceda-se a CITAÇÃO POR EDITAL do devedor, nos 

termos do art. 8°, inciso IV, da Lei 6.830/80, com prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo, certifique a Secretaria quanto ao pagamento da dívida 

ou garantia da execução. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28675 Nr: 151-72.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885 OAB/MT, Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-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$ 557,83 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de custas e R$ 144,43 

(cento e quarenta e quatro 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 ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80206 Nr: 2029-90.2011.811.0087

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane de Oliveira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A, Banco Bradesco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Marcon - 

OAB:111.872 OAB/MG

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.315,05 

(um mil, trezentos e quinze reais e cinco centavos). Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 845,47 (oitocentos e quarenta e cinco reais 

e quarenta e sete centavos) para recolhimento de custas e R$ 469,58 

(quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80278 Nr: 2105-17.2011.811.0087

 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: Serras & Ferramentas Nortão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Tadeu Dal Agnol - 

OAB:10843-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927, 

Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 3.479,37 (três mil, 

quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.927,63 (um mil, novecentos e 

vinte e sete reais e sessenta e três centavos) para recolhimento de 

custas e R$ 1.551,74 (um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta 

e quatro centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

- PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 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 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103208 Nr: 3391-54.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhoni Clesi da Silva Cunha, Julio Cesar Soares, 

Paulo Henrique Lima Guimarães, Fernando Henrique da Silva Hidalgo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090, JAITE CORRÊA NOBRE JÚNIOR - OAB:55446, Marcus 

Augusto Giraldi Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda com a 

devolução dos autos supra mencionado, sob pena de busca e apreensão 

e sanções previstas no artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que 

encontra-se com carga desde a data de 15/01/2020, pois trata-se de 

processo com réu preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104015 Nr: 4017-73.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCLdS, MKDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelita Kemper - OAB:15.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte autora, 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). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento de custas e R$ 143,69 (cento e quarenta e 

três 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 ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114813 Nr: 1933-31.2018.811.0087
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RIBEIRO, Marciana Maria Moresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ADRIANO SCHMITT, VANOR JOSÉ 

BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA os requerentes, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 8.761,07 (oito mil e 

setecentos e sessenta e um reais e sete centavos). Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 4.554,87 (quatro mil e quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) para recolhimento de 

custas e R$ 4.206,20 (quatro mil e duzentos e seis reais e vinte centavos) 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24239 Nr: 1085-98.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Guerreiro Ind. Com. Imp. E Exp. Ltda, PAULO EGÍDIO 

SEABRA SUCCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Márcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Egídio Seabra Succar - 

OAB:OAB/SP 109.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-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$ 1.241,91 (um mil, 

duzentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 789,24 (setecentos e oitenta e 

nove reais e vinte e quatro centavos) para recolhimento de custas e R$ 

452,67 (quatrocentos e cinquenta e dois 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 ON LINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33665 Nr: 2567-76.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Durval Rodrigues da Silva - 

OAB:7899-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-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$ 1230,73 (um mil, 

duzentos e trinta reais e setenta e três centavos). Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 789,24 (setecentos e oitenta e nove reais e 

vinte e quatro centavos) para recolhimento de custas e R$ 441,49 

(quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta 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 ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (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 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34229 Nr: 342-49.2009.811.0087

 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): Múltipla Engenharia e Construção Ltda, 

Construtora Juruena Ltda, Nelson Renato Lemos Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-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$ 1.030,93 (um mil 

e trinta reais e noventa e três centavos). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 789,24 (setecentos e oitenta e nove reais e vinte e 

quatro centavos) para recolhimento de custas e R$ 241,69 (duzentos e 

quarenta e um 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 ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(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 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34637 Nr: 752-10.2009.811.0087

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Oliveira Ravanello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimeire Araujo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Alves Matos - 

OAB:18173/0 -MT

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-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$ 473,84 

(quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 375,84 (trezentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) para recolhimento de 

custas e R$ 98,00 (noventa e oito reais) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais 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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35337 Nr: 1453-68.2009.811.0087

 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: Vilmar Machado Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Hartmann - 
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OAB:OAB/MT 10.313-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11.660/O/OAB-MT

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 2.319,28 

(dois mil trezentos e dezenove reais e vinte e oito centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.159,64 (um mil, cento e 

cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) de custas e R$ 

1.159,64 (um mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro 

centavos) para fins da guia de taxa. Nos termos do artigo 5º, do 

Provimento nº 31/2016-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$ 2.319,28 (dois mil trezentos e dezenove 

reais e vinte e oito centavos). Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 1.159,64 (um mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e 

quatro centavos) de custas e R$ 1.159,64 (um mil, cento e cinquenta e 

nove reais e sessenta e quatro centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais 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 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37315 Nr: 3396-23.2009.811.0087

 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: Antônio Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Automoto - Automóveis e Motos do Amapá 

Ltda, BV Financeira S.A, Detran - Departamento de Trânsito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grossso - OAB:, Ricardo Gonçalves Santos - OAB:104.349 AP421A

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-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$ 557,83 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de custas e R$ 144,43 

(cento e quarenta e quatro 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 ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38575 Nr: 776-04.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa do Adubo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Produtos Agropecuários Novo 

Mundo Ltda - EPP, Larissa Xavier Reis, Nubia Leandra de Souza Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 Intimação do (a) advogado (a) Luciano Fontoura Baganha para manifestar 

nos autos o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39634 Nr: 1835-27.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzimar Rocha Carlos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Eletricas Matogrossense S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.997/OAB-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - 

OAB:299.951/OAB-SP

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-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). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para 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 ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40517 Nr: 2719-56.2010.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aparecida Maria de Souza ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facchini S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Rampim Cassimiro - 

OAB:218164/SP, Marco Antonio Cais - OAB:97584/SP

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente e 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). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de custas e R$ 143,69 

(cento e quarenta e três reais e quarenta 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 ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85833 Nr: 1781-56.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hayana Carolina Arcari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Hawerroth Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:AOB/MT 8.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.090,21 

(um mil e noventa reais e vinte e um centavos). Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 789,24 (setecentos e oitenta e nove reais e 

vinte e quatro centavos) para recolhimento de custas e R$ 300,97 
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(trezentos reais e noventa 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 ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87554 Nr: 838-05.2014.811.0087

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Priscilla Josainy Aparecida Portes Galvani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Uemura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-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$ 795,00 

(setecentos e noventa e cinco reais). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 601,32 (seiscentos e um reais e trinta e dois 

centavos) para recolhimento de custas e R$ 193,68 (cento e noventa e 

três reais e sessenta e oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93691 Nr: 1548-88.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA Engenharia e Parceria-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Queiroz Borges 

Testa - OAB:OAB/MG 83.0492, LEANDRO MARTINS PARREIRA - 

OAB:86037

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-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$ 795,00 

(setecentos e noventa e cinvo reais). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 601,32 (seiscentos e um reais e trinta e dois 

centavos) para recolhimento de custas e R$ 193,68 (cento e noventa e 

três reais e sessenta e oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96191 Nr: 3003-88.2015.811.0087

 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: Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Êxito importadora e exportadora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Aurelio Cardoso - 

OAB:18.700/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,83 (quinhentos 

e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos). Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento de custas e R$ 144,43 (cento e 

quarenta e quatro 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 ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(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 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.

 Intimação da Parte Autora

 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 da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

quanto a petição de fls. 55/56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103515 Nr: 3624-51.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenilce Mascena Ramalho Fank

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amandio Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.179,92 

(um mil, cento e setenta e nove reais e noventa e dois centavos). . Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107694 Nr: 1692-91.2017.811.0087

 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: JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR - Telecomunicações do Rio de 

Janeiro - RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:MT/18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, 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). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 
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quarenta centavos) para 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 ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108644 Nr: 2141-49.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MARTINS DA SILVA, CARINI 

FORNARI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos). Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento de custas. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

- PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114982 Nr: 2057-14.2018.811.0087

 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): Altevir Daufembach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Fabiula Muller Koenig e 

Gustavo R. Góes Nicoladelli, para que providencie junto aos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da (s) diligência (s), devendo ser 

emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

expediente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115928 Nr: 2747-43.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maycon Rodrigo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito do estado 

de Mato Grosso (DETRAN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 650,90 (seiscentos 

e cinquenta reais e noventa centavos). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento de custas e R$ 237,50 (duzentos e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais 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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116152 Nr: 2930-14.2018.811.0087

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Yocida, Cintia Cristina Yocida, Silvia 

Adriana Yocida Fontana, Derli Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA LAIS PACHECO 

GABRIEL - OAB:18702, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4.342-B/MT

 Tendo em vista a proposta de honorários apresentados pelo perito judicial 

às fls. 140-147, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 137-138.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116155 Nr: 2933-66.2018.811.0087

 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: Luiz Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Yocida, Cintia Cristina Yocida, Silvia 

Adriana Yocida Fontana, Derli Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA LAIS PACHECO 

GABRIEL - OAB:18702

 Tendo em vista a certidão de fls. 172, cancelo a audiência designada para 

a data de 05.02.2020.

Aguarde-se os autos em secretaria para designação de nova data de 

audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116609 Nr: 3252-34.2018.811.0087

 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): Junio Moraes Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Sérvio Tulio de Barcelos para se 

manifestar sobre a decisão de fl. 63, especialmente sobre a qualificação 

de cônjuge da parte executada, caso exista, para possibilitar sua 

intimação acerca da penhora efetuada, bem como do Termo de Penhora e 

Depósito expedido nos autos quanto ao imóvel de fls. 61/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118169 Nr: 4256-09.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSE VOGEL - 
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OAB:5360/A, Daniel Alves dos Santos Batista - OAB:MT/23.392/O

 Intimei pessoalmente, a parte autora, JOSÉ RAMILIO DA SILVEIRA da data 

designada para a audiência, dia 06/02/2020 às 10:00 hs, conforme ciente 

a seguir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119288 Nr: 4973-21.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 3.405,08 

(três mil, quatrocentos e cinco reais e oito centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 1.702,54 (um mil, setecentos e dois 

reais e cinquenta e quatro centavos) para recolhimento de custas e R$ 

1.702,54 (um mil, setecentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos) 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120055 Nr: 5431-38.2018.811.0087

 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: Iracema Pereira Pinto, Rudi Kelm

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Ricardo de Oliveira - 

OAB:24.943/O, Regina da Silva Souza - OAB:MT/22.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente Rudi Kelm, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.055,42 (dois mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.027,71 (um mil, vinte 

e sete reais e setenta e um centavos) para recolhimento de custas e R$ 

1.027,71 (um mil, vinte e sete reais e setenta e um centavos) para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 126186 Nr: 3493-71.2019.811.0087

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arnaldo Solano Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI 

NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 Vistos.

Considerando-se o recolhimento das custas judiciais, estando a petição 

inicial devidamente regular, RECEBO-A, nos termos do art. 334 do Código 

de Processo Civil.

Determino o apensamento deste autos com o de execução.

O artigo 919, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, exigem 04 (dois) 

requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos, quais sejam: (a) requerimento do embargante; (b) probabilidade 

do direito; (c) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 

(d) GARANTIA do juízo.

Na hipótese dos autos, NÃO HÁ OFERTA DE GARANTIA PRÉVIA DO 

JUÍZO, considerando-se que NÃO HÁ A JUNTADA DE MATRÍCULA 

atualizada do alegado imóvel de propriedade da parte embargante, de 

modo que fica inviável o acolhimento do pedido de concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução.

Deste modo, recebo os embargos à execução para discussão, sem 

atribuição de efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes os 

requisitos exigidos no § 1º, do art. 919 do CPC.

Em termos de prosseguimento, intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa 

de seu(s) patrono(s), para, querendo, apresentar(em) impugnação, no 

prazo de 15 dias, na forma do art. 920 do NCPC.

Traslade-se cópia desta decisão aos autos principais.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

Intimem-se (via DJE). Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 126706 Nr: 3755-21.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDCDGDNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação do acusado, sendo apresentada resposta à 

acusação, cumprindo o disposto do art. 396-A do CPP.

 Preceitua o art. 397 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 

11.719/2008, que “após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: 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”.

Assim, analisando detidamente os autos, entende-se que não se 

apresenta qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não 

vislumbrar a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da 

culpabilidade do agente, bem como qualquer causa de extinção da 

punibilidade do agente.

Ademais, verifico que o inquérito policial apresenta a existência de 

materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Logo, diante dos fundamentos expostos deve-se dar prosseguimento na 

instrução do feito.

Designo audiência de instrução para a data de 06.02.2020, às 18h00min.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A despeito das arguições defendidas pela Defesa do detido, observa-se 

após ter sido proferida a decisão que decretou a prisão preventiva do 

increpado pode-se dizer que nenhum fato ou documento novo - que 

pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos 

pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva – veio aos autos, não 

havendo motivos para afastar a decretação de sua prisão cautelar.

Ademais, amplamente cediço que na violência doméstica, há um ciclo que 

começa com agressões verbais e psicológicas, parte para agressões 

físicas, e muitas vezes culmina com a morte, ou ao menos lesões 

gravíssimas, na vítima, o que autoriza concluir que sua soltura colocaria 

em risco a ordem pública, sobretudo em face da grande probabilidade de 

que o agente persista na prática de atividades criminosas de elevada 

reprovação social.
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Além disso, conforme demonstra o termo de declarações de fls. 20, a 

conduta do agressor indica, em tese, desequilíbrio, bem como destemor 

em praticar agressões contra a vítima, mulher grávida, o que reforça a 

necessidade de manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem 

pública.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. LESÃO 

CORPORAL CONTRA MULHER GRÁVIDA. LEI N.º 11.340/06. PRISÃO 

PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 

PERICULOSIDADE DO AGENTE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR 

A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES 

DIVERSAS DO ERGÁSTULO. NÃO APLICAÇÃO NA HIPÓTESE. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 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 nas 

circunstâncias do crime, pois supostamente o delito foi praticado contra 

mulher grávida, ex-companheira do paciente, que já fora agredida 

anteriormente, de modo físico e verbal, pelo acusado, a denotar maior 

periculosidade do agente, demonstrando a necessidade da prisão para a 

garantia da ordem pública. 2. Apura-se a inadequação das demais 

medidas cautelares prévias ao encarceramento, em vista da ineficiência 

para o devido resguardo da ordem pública, a se concluir pela necessidade 

da prisão, ultima ratio, vez que evidenciada a imprescindibilidade da 

constrição na hipótese. 3. Ordem denegada.” (STJ - HC: 430040 SP 

2017/0329779-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

Data de Julgamento: 03/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 09/04/2018)

Por fim, observa-se ainda que os predicados pessoais sustentados no 

pedido, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, 

consoante pacífica posição jurisprudencial do STJ (RHC nº 46.378/MG - 

Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Assim, diante do todo o exposto, ante a não alteração da situação 

fático-jurídica e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, manejado pelo requerente 

GABRIEL RODRIGO DE LIMA, mantendo a decisão que decretou a prisão 

preventiva.

Intime-se o acusado, a Defesa, o Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-92.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA APARECIDA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

1000671-92.2019.8.11.0087. REQUERENTE: COLEGIO RUI BARBOSA 

LTDA - ME REQUERIDO: JESSICA APARECIDA DE PAULA DECISÃO 

Designe-se audiência de conciliação conforme pauta do juizado. 

Intimem-se as partes para comparecimento pessoal a audiência de 

instrução e julgamento, consignando no mandado que a ausência do 

requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor e da 

requerente a extinção do processo sem julgamento de mérito, com 

condenação nas custas processuais (Lei 9.099/95, arts. 20 e 51, inciso I, 

§ 2º). DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-46.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI OAB - MT23921/O (ADVOGADO(A))

JESSICA TEIXEIRA PASSOS OAB - MT18833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE LARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

1000008-46.2019.8.11.0087. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOAO JOSE 

RODRIGUES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUIZ DE LARA DECISÃO 

Designada a audiência de conciliação para o dia 23/04/2020 às 13:40h. 

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Sorriso/MT, para citar o 

requerido no endereço: Rua 9, Quadra 47, Lote 17 — 18, localidade Boa 

Esperança, Fazenda Rio Bravo, Sorriso/MT. Intimem-se as partes para 

comparecimento pessoal a audiência de instrução e julgamento, 

consignando no mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor e da requerente a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, com condenação nas custas 

processuais (Lei 9.099/95, arts. 20 e 51, inciso I, § 2º). DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-06.2011.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE JESUS MARCOMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT8742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENOR ACORDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE ELIAS ANTUNES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

8010180-06.2011.8.11.0087. REQUERENTE: REINALDO DE JESUS 

MARCOMINI REQUERIDO: ENOR ACORDE DECISÃO Ante ao longo lapso 

temporal DETERMINO a secretaria do Juizado que cumpra a decisão 

contida na movimentação 95, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intima-se o 

requerente para manifestar. GUARANTÃ DO NORTE, 3 de fevereiro de 

2020. Diego Hartmann Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-75.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSO GETULIO DE MORAES BUCHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN CAROLINE GOLONI OAB - MT19711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINO HENRIQUE VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

8010026-75.2017.8.11.0087. REQUERENTE: ANILSO GETULIO DE MORAES 

BUCHARDT REQUERIDO: JOSELINO HENRIQUE VIEIRA DECISÃO Tendo em 

vista que, a citação por A. R. restou infrutifera DETERMINO a 

citação/intimação por oficial de justiça. Designada a audiência de 

conciliaçã para o dia 23/04/2020 às 13h00min. Intimem-se as partes para 

comparecimento pessoal a audiência de instrução e julgamento, 

consignando no mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor e da requerente a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, com condenação nas custas 

processuais (Lei 9.099/95, arts. 20 e 51, inciso I, § 2º). GUARANTÃ DO 

NORTE, 3 de fevereiro de 2020. Diego Hartmann Juiz(a) de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-47.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO COSMO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

8010002-47.2017.8.11.0087. REQUERENTE: ANTONIO COSMO 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SENTENÇA Compulsando 

os autos verifica-se que houve o efetivo cumprimento voluntário da 

obrigação, por parte do requerido, consoante consta no ID 27347571. Bem 

como, a manifestação do requerente, sem oposição quanto ao depósito. 

Assim, DEFIRO a transferência dos valores depositados. Expeça-se 

alvará de transferência eletrônica para conta apontada no ID 27348426. 

Após, arquive-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51141 Nr: 2547-29.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Fernando Ferreira da Silva 

- OAB:14924-O/MT

 Processo nº: 2547-29.2017.811.0036 (51141)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Verificando o pedido de fls. 152 e, considerando que a Defensoria Pública 

está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, nomeio o 

Dr. FERNANDO FERREIRA DA SILVA para patrocinar os interesses do réu 

JOATHAM GOMES VIEIRA, fixando honorários advocatícios no valor de 

1,5 URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.

 INTIME-SE o causídico, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

interpor recurso no prazo legal.

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, 31 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61257 Nr: 2805-05.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2805-05.2018.811.0036 (61257)

Ação de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se dando o devido prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61382 Nr: 2853-61.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2853-61.2018.811.0036 (61382)

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório retro do Ministério Público.

Considerando que a Defensoria Pública está com as atividades suspensas 

no município de Guiratinga/MT, nomeio a Dra. LUCIANA GULART SOARES 

para patrocinar os interesses dos requerentes G.H. dos S.J. e J.R. dos 

S.M., menores impúberes, neste ato representados por sua genitora, 

Joana Batista Santos Mendes fixando honorários advocatícios no valor de 

3,0 URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.

 INTIME-SE a causídica, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

dar o devido prosseguimento no feito, requerendo o que entender de 

direito.

CADASTRE-SE a causídica no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68224 Nr: 1916-17.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Messias Almeida Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Processo nº 1916-17.2019.811.0036

Código: 68224

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a Resposta à Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 04/03/2020, às 

13h45min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;
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II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIMEM-SE o acusado, JOSÉ MESSIAS ALMEIDA SOUZA, para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 03/02/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35640 Nr: 123-82.2015.811.0036

 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: Sebastiana Brito de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerente através do seu advogado 

para que no prazo de 15 (quinze) dias caso queira, arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar outros 

quesitos (art. 465, §1º do CPC).

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55693 Nr: 603-55.2018.811.0036

 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: ME GONÇALVES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingas Rodrigues de Sena Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO BARROS LEAL - 

OAB:39812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.Sem custas e sem honorários.Com 

a certificação do trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 

04/02/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61021 Nr: 2696-88.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onório de Paula Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 73, 

comprovando o recolhimento necessário no mesmo prazo.

Guiratinga - MT, 4 de fevereiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 67903 Nr: 1814-92.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Processo nº: 1814-92.2019.811.0036 (67903)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Verificando o pedido de fl. 85 e, considerando que a Defensoria Pública 

está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, nomeio a 

Dra. WILMARY DOS SANTOS VILELA para patrocinar os interesses do 

réu JAIRO DA SILVA, fixando honorários advocatícios no valor de 3,0 

URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.

 INTIME-SE a causídica, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.

CADASTRE-SE a causídica 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, 03 de fevereiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6081 Nr: 1203-04.2003.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcílio Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5.921-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que na juntada do PEA de fls. 429, no qual foi anexado 

nos autos petição do requerente, Confederação da Agricultura e Pecuária 

do Brasil, por meio de seus causídicos, fora solicitado a juntada do 

comprovante de pagamento de custas para diligência no valor de R$ 32,31 

(trinta e dois reais e trinta e um centavos), que como informado foi 

depositado no dia 31/01/2020, com comprovante anexo. Porém, restou 

infrutífera a juntada do comprovante, tendo em vista que a petição não 

veio acompanhada do supramencionado documento comprovando o 

pagamento, de acordo com o andamento de fls. 429.

 Guiratinga - MT, 4 de fevereiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44039 Nr: 1690-17.2016.811.0036

 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): S. Lopes da Silva Comercio, Sebastião Lopes 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1690-17.2016.811.0036 (44039)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório retro da parte exequente.

Dessa forma, DETERMINO que a secretaria EXPEÇA Carta Precatória para 

comarca de Rondonópolis-MT, a fim de que CITE-SE a parte executada no 

endereço indicado à fl.40.

 Após, INTIME-SE a exequente para que se manifeste no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito.
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Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48379 Nr: 1269-90.2017.811.0036

 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: Administradora de Consórcios SICREDI Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egberto Guimarães Firmino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 52.

Guiratinga - MT, 4 de fevereiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52644 Nr: 3058-27.2017.811.0036

 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: Willian Campos Pereira, Glória Carlos Campos, Paulo 

Roberto Campos Pereira, Pedro Raimundo Campos Pereira, Maria 

Conceição Campos Pereira de Souza, Marilaura Campos Pereira de 

Moraes, José Carlos Filho, Maria Abadia Campos Pereira, Marcos Paulo 

Ribeiro de Moraes, Washington Luis Campos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo novamente a parte autora para que, no prazo 

legal, dê prosseguimento ao feito.

 Guiratinga - MT, 4 de fevereiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58015 Nr: 1544-05.2018.811.0036

 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): Espólio de Luís Renato Martins Cunha, Maria 

Emília Brito dos Santos Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, efetuar o 

recolhimento da diligência mencionada na certidão de Ref. 12.

Guiratinga - MT, 4 de fevereiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58952 Nr: 1906-07.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Gambini, Ana Aires de Melo Gambini, 

José Fernandes Gambini, Sérgio Gambini, Luciana Moda Gambini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, Thais Daniela Tussolini de Almeida - 

OAB:21589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da diligência da Oficiala de Justiça, 

mencionado na certidão de Ref. 54. Guiratinga - MT, 4 de fevereiro de 

2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56289 Nr: 857-28.2018.811.0036

 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: Leila Pereira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Decido.É ponderável que a parte exerça direito à ordem jurídica justa, 

por meio do Poder Judiciário, cujo acesso não lhe tem como ser negado ou 

restringido.Sendo necessária a comprovação fática do alegado, mormente 

por prova pericial, impossível o julgamento antecipado. Nomeio como perita 

a Dra. Aline Aparecida da Cruz Ferraz Pessoa -CRM/MT 8743, que servirá 

independentemente de compromisso, cujos possíveis honorários correrão 

por conta do Estado no valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), 

valores estes que serão reajustados anualmente, o mês de janeiro, pela 

variação do IPCA-E 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.Deverão ser agendados pelo expert em até 15 

dias os exames necessários não só as respostas dos questionários 

alinhavados, mas para a sua conclusão, a mais ampla e exata possível, 

sobre a doença do paciente.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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000658-52.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER AMANCIO DE BARROS OAB - SP282075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓD. Nº 1000658-52.2019 Vistos etc. RECEBO a apelação 

retro, apenas no efeito devolutivo. Intime-se o apelado para, querendo, 

contrarrazoar as razões da apelação no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do art. 

1.009 do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art.1.010, §2º do 

NCPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 

04 de fevereiro de 2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000005-50.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DOS ANJOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Vistos etc. Considerando o teor da Portaria 0127/2019/DPG que designou 

o Defensor Público Dr. Daniel Rodrigo de Souza Pinto para a 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, conforme oficio nº 

09/2019/DP/MT/GGA e diante da necessidade de nomeação de Advogado 

Dativo para acompanhar os atos processuais, NOMEIO a Drª. Wilmary dos 

Santos Vilela para tanto, ARBITRO em 1 URH os honorários advocatícios 

em favor daquele pelos serviços prestados, cujo valor deverá ser 

executado em face do Estado de Mato Grosso. Encerrada a instrução 

processual, a parte autora e o Ministério Publico manifestaram pela 

procedência da ação, não havendo outras diligencias a serem cumpridas. 

MANTENHO os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000332-09.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WUAND CARLA OLIVAR DA LUZ GOMES (EXECUTADO)

 

Termo de Audiência em anexo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 71839 Nr: 1130-94.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA MARQUES BARRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 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) Tendo em vista que os 

alvarás já foram pagos, INTIME-SE a parte exequente PESSOALMENTE, 

para tomar ciência do levantamento de valores e desta sentença.4) Caso 

não seja localizada no endereço por ela informado no processo, 

PROMOVA-SE a sua intimação via edital, no prazo de 20 dias.5) SEM 

custas e despesas processuais, a teor do disposto no artigo 3.º, inciso I, 

da Lei Estadual 7.603/2001. 6) Honorários advocatícios, nos termos da r. 

setença de fls. 46/48.7) 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 Regional Federal da 1.ª Região, com 

os nossos cumprimentos.8) Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.9) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se 

e arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 13 de novembro 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.: 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

 “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO o pedido de desistência da testemunha de 

acusação. 2) REDESIGNO a presente solenidade para o dia 22 DE ABRIL 

DE 2020, ÀS 18H30MIN, para a oitiva da testemunha PRF Enio Cleber 

Pedreira Santos. 3) REQUESITE-SE a testemunha para comparecer a 

solenidade ora aprazada ou manifeste quanto ao interesse de realização 

de oitiva mediante videoconferência.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97167 Nr: 3491-74.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, MINISTERIO 

PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Pereira da Silva, Hercules Carlos Maciel 

Tremba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UKENID DE CRIS DA SILVA - 

OAB:24664/O

 “Vistos, etc. 1) Considerando o teor do Ofício de n° 277/DA/15º CT/2019, 

juntado às ref. 12, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 19 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 17HR30MIN. 2) COMUNIQUE-SE a comarca 

deprecante quanto a presente redesignação. 3) REQUISITE-SE a 

testemunha para a solenidade ora aprazada.”

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71609 Nr: 887-53.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGÉRIO DIAS DA SILVA, Cpf: 

29414036806, Rg: 1.037.264-4, Filiação: Agnelia da Silva Pedroso e 

Geraldo Dias Pedroso, data de nascimento: 25/09/1978, brasileiro(a), 

natural de Nova Aurora-PR, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, atualmente em local incerto e 

não sabido, acerca da expedição e pagamento dos alvarás eletrônicos nº 

520125-P/2019 e 520122-5/2019, expedidos em favor do advogado Dr. 

Claudio Leme Antonio.

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença 

aviado por ROGÉRIO DIAS DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados. Iniciada a fase de cumprimento 

sentença à fl. 113, concordando a parte executada com os cálculos 

apresentados. Expedidos alvarás em favor da parte exequente, 

consoante certificado à fl. 130, sendo devidamente pagos, conforme 

certidão de fl. 131. É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. 1) Foi 

expedidos alvarás em favor da parte exequente, nos valores por ela 

pleiteado, de modo a indicar que houve o pagamento integral do seu 

crédito. Desse modo, é a redação do artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita. (...)”. Nesse passo, quitado o crédito exequendo, 

a extinção do processo é medida que se impõe, pois exaurido o seu 

mérito, pelo pagamento. Não há constrições ou restrições, nem liberações 

ou diligências outras a serem promovidas. Sem pendências. 2) Ex positis, 

JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, inciso II, e 925 do 

Código de Processo Civil. 3) Tendo em vista que os alvarás já foram 

pagos, INTIME-SE a parte exequente PESSOALMENTE, para tomar ciência 

do levantamento de valores e desta sentença. 4) Caso não seja localizada 

no endereço por ela informado no processo, PROMOVA-SE a sua 

intimação via edital, no prazo de 20 dias. 5) SEM custas e despesas 

processuais, a teor do disposto no artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 564 de 732



7.603/2001. 6) SEM honorários advocatícios, estes pela inexistência de 

litigiosidade. 7) 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 Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos 

cumprimentos. 8) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

9) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos. 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, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 04 de fevereiro de 2020

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70318 Nr: 579-51.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional Seguro Social - 

Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, Cpf: 

74004930197, Rg: 985313, Filiação: Maria Alves dos Santos e Juvenal 

João dos Santos, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, atualmente em local incerto e 

não sabido, acerca da expedição e pagamento dos alvarás eletrônicos nº 

519938-7/2019 e 519939-5/2019 em favor do advogado Dr. Claudio Leme 

Antonio.

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença 

aviado por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados. Iniciada a fase de 

cumprimento sentença à fl. 115. Apresentada impugnação ao cumprimento 

de sentença às fls. 118/123, sendo julgada parcialmente procedente pela 

r. decisão de fls. 131/136. Expedidos alvarás em favor da parte 

exequente, consoante certificado à fl. 169, sendo devidamente pagos, 

conforme certidão de fl. 170. É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. 1) 

Foi expedidos alvarás em favor da parte exequente, nos valores por ela 

pleiteado, de modo a indicar que houve o pagamento integral do seu 

crédito. Desse modo, é a redação do artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita. (...)”. Nesse passo, quitado o crédito exequendo, 

a extinção do processo é medida que se impõe, pois exaurido o seu 

mérito, pelo pagamento. Não há constrições ou restrições, nem liberações 

ou diligências outras a serem promovidas. Sem pendências. 2) Ex positis, 

JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, inciso II, e 925 do 

Código de Processo Civil. 3) Tendo em vista que os alvarás já foram 

pagos, INTIME-SE a parte exequente PESSOALMENTE, para tomar ciência 

do levantamento de valores e desta sentença. 4) Caso não seja localizada 

no endereço por ela informado no processo, PROMOVA-SE a sua 

intimação via edital, no prazo de 20 dias. 5) SEM custas e despesas 

processuais, a teor do disposto no artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. 6) Honorários advocatícios, nos termos da r. decisão de fls. 

131/136. 7) 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 

Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos cumprimentos. 8) Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 9) Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquivem-se os autos. 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, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 04 de fevereiro de 2020

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71076 Nr: 358-34.2013.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CdEdCdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada da 

Parte Autora, para no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 72018 Nr: 1301-51.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurides Parron Parron - 

OAB:20719/0

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado 

Geraldo Marini, em relação ao crime previsto no artigo 14 da Lei nº 

10.826/2003, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do 

Código Penal.Sai o acusado intimado para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça à Secretaria do juízo e/ou peticione nos autos para 

INFORMAR a conta bancária de sua titularidade em que será realizada a 

restituição da fiança arbitrada, nos termos do art. 337 do Código de 

Processo Penal, sob pena de perdimento. Com a apresentação do número 

da conta bancária de titularidade do acusado, PROCEDA-SE com o 

levantamento do aludido valor. Transcorrido o prazo in albis, DETERMINO o 

perdimento do valor ao Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS, 

devendo a Serventia do juízo aportar aos autos a devida comprovação.No 

que corresponde às munições e o revólver apreendidos no presente feito 

(fls. 16/17 e 68) - instrumento/produto do crime -, por não mais 

interessarem à persecução penal, DETERMINO o seu encaminhamento ao 

Comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de 

segurança pública ou às Forças Armadas, conforme preceitua o artigo 25 

da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), com a seguinte 

redação:“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do 

laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei”. Ante a atuação e a 

nomeação da douta causídica, Dra. Eurides Parron Parron, no presente 

feito, FIXO o montante de 10 URH, observado os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade.EXPEÇA-SE certidão em favor da 

defensora dativa, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Nos termos do artigo 974 

da CNGC, comunique-se a presente decisão aos órgãos de praxe, 

certificando-se as comunicações nos autos. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 72461 Nr: 315-63.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MODANESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

Antônio Modanese, em relação ao crime previsto no artigo 306 do Código 
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de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal c/c 

art. 109, inciso VI, do Código Penal.Em tempo, ante a nomeação da douto 

causídic (fl. 74), FIXO os honorários advocatícios anteriormente 

arbitrados, e FIXO o montante de 03 (três) URH, observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade.EXPEÇA-SE certidão em favor do 

defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Não sendo o autuado 

encontrado para intimação da sentença, tendo sido devidamente 

certificado por oficial de justiça, INTIME-SE por edital, nos termos do artigo 

392, inciso VI do Código de Processo Penal. Sai o acusado intimado para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça à Secretaria do juízo e/ou 

peticione nos autos para INFORMAR a conta bancária de sua titularidade 

em que será realizada a restituição da fiança arbitrada, nos termos do art. 

337 do Código de Processo Penal, sob pena de perdimento. Com a 

apresentação do número da conta bancária de titularidade do acusado, 

PROCEDA-SE com o levantamento do aludido valor. Transcorrido o prazo 

in albis, DETERMINO o perdimento do valor ao Fundo de Apoio ao Judiciário 

– FUNAJURIS, devendo a Serventia do juízo aportar aos autos a devida 

comprovação.Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a 

presente decisão aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações 

nos autos.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas necessárias.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Itaúba/MT, 29 de janeiro de 2020.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 72713 Nr: 487-05.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado 

Fabrício Alves de Oliveira, em relação ao crime previsto no art. 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, 

VI, ambos do Código Penal.Nos termos do artigo 974 da CNGC, 

comunique-se a presente decisão aos órgãos de praxe, certificando-se 

as comunicações nos autos.EXPEÇA-SE certidão em favor do defensor 

dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Por fim, considerando que o 

boletim de ocorrência nº 0206020205141520 (fls. 10), informa a retenção 

do veículo FIAT/PALIO EDX, placa HRH-9225, DETERMINO que esta 

Serventia de Vara diligencie junto a autoridade policial desta urbe, a fim de 

averiguar se o sobredito bem fora restituído ao seu proprietário.Em caso 

negativo, INTIME-SE o acusado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

retire o veículo 1 (um) veículo em questão, mediante apresentação de 

documento de comprovação.Transcorrido o prazo sem manifestação, e 

decorrido o prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença 

final, DECRETO o perdimento do sobredito bem em favor da União, 

devendo, para tanto, vendê-lo em leilão público (disposição do artigo 122 

do Código de Processo Penal), consignando que o surgimento de 

interessado de boa-fé munido de prova da propriedade do bem, terá o 

montante destinado a seu favor.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as cautelas necessárias.Ciência ao Ministério 

Público.P.R.I.Itaúba/MT, 15 de janeiro de 2020. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 73233 Nr: 809-25.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILELA PEREIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 Autos nº: 809-25.2014.811.0096.

Código Apolo nº: 73233.

 Vistos, etc.

Tendo em vista existir valores recolhidos nos presentes autos, ABRE-SE 

vista ao representante do Ministério Público para pugnar o que entender 

de direito.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Itaúba/MT, 15 de janeiro de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 73464 Nr: 974-72.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ MALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB/MT 6.097-A

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado 

André Luiz Mallmann, em relação ao crime previsto no art. 306 do Código 

de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, 

ambos do Código Penal.Considerando que o acusado encontra-se em local 

incerto e não sabido, INTIME-O por edital, bem como o seu douto causídico 

via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, compareçam à Secretaria 

do juízo e/ou peticione nos autos para INFORMAR a conta bancária de sua 

titularidade em que será realizada a restituição da fiança arbitrada, nos 

termos do art. 337 do Código de Processo Penal, sob pena de perdimento. 

Com a apresentação do número da conta bancária de titularidade do 

acusado, PROCEDA-SE com o levantamento do aludido valor. Transcorrido 

o prazo in albis, DETERMINO o perdimento do valor ao Fundo Penitenciário 

Nacional - FUNPEN, devendo a Serventia do juízo aportar aos autos a 

devida comprovação.Nos termos do artigo 974 da CNGC, comunique-se a 

presente decisão aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações 

nos autos.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas necessárias.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.Itaúba/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46063 Nr: 624-60.2009.811.0096

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARILDO DIAS DA SILVA, ROBERTO 

CICHASESKI, EWERTON JARDEL PASIN, JULIO CESAR PASIN, JOSÉ 

RAMIRO DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Everaldo de Souza 

Macedo - OAB:5347-B/MT

 Autos nº: 624-60.2009.811.0096.Código Apolo nº: 46063. Vistos, etc.1 - 

A priori, INDEFIRO o pedido de desarquivamento de fl. 384, vez que o 

presente feito não encontra-se arquivado.2 - Compulsando detidamente os 

autos, verifica-se existir bens/objetos apreendidos (fl. 16 e 17) no 

presente feito sem determinação e/ou destinação, sendo eles: a) carga de 

toras de madeira; b) documentação de arrecadação – DAR em nome de R. 

MEGIER no valor de R$ 8,00; c) comprovante de pagamento de tributos do 

Bradesco Expresso no valor de R$ 8,00; d) páginas 1 e da 1ª via da Guia 

Florestal – GF1: 7 DVPF:26 em nome de Marcos Bisatto Cardoso – 

Fazenda Santana I; e) páginas 1 e 2 da 3ª via da Guia Florestal – GF1: 7 

DVPF: 26 em nome de Marcos Bisatto Cardoso – Fazenda Santana I; f) 1ª 

3ª e 4ª vias da Nota Fiscal nº 000538 da Fazenda Santana I e g) 01 (uma) 

motosserra STILL MS 660.3 - Quanto a carga de toras de madeira 

apreendida, inexiste nos autos comprovação de que tenha sido 

encaminhado para esta comarca, razão pela qual DETERMINO que a 

Diretoria do Foro desta urbe proceda com a r. verificação, 

certificando.Constatado a existência do bem, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para pleitear o que entender de direito.4 - Outrossim, 

tendo em vista não haver informação nos autos sobre quem seria o 

proprietário dos bens apreendidos às fl. 16 e 17, entendo ser necessário 

intimar as partes Darildo Dias da Silva, Roberto Cichaseski, Julio Cesar 

Pasin, José Ramiro de Oliveira da Silva e Ewerton Jardel Pasin, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para que compareçam à Secretaria do juízo e/ou 

peticione nos autos para declinar e/ou manifestar interesse na restituição 

dos bens apreendidos.Comprovada a propriedade dos sobreditos bens, 
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DETERMINO desde logo a sua restituição.Transcorrido o prazo sem 

manifestação e, decorrido o prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em 

julgado da sentença final, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46064 Nr: 625-45.2009.811.0096

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EWERTON JARDEL PASIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Everaldo de Souza 

Macedo - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição dos veículos caminhão 

Trator Volvo, modelo NL 10340, cor branca, placa KND-0119, ano 1993, 

CRLV nº 7588172593, RENAVAM 125605048 e carreta semirreboque 

Rondon, cor branca, placa JYD-2362, ano 1984, CRLV nº 7588172585, o 

qual encontram-se apreendido na Ação Penal nº 624-60.2009.811.0096, 

Código Apolo nº 46063, em favor de Ewerton Jardel Pasin, nos termos do 

art. 118 e 120, ambos do CPP, LAVRANDO-SE o respectivo termo nos 

autos.Assim, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, do CPC. Traslada-se cópia desta r. sentença aos autos 

principais de Código Apolo n.º 46063.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.Itaúba/MT, 22 de janeiro de 2020. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47165 Nr: 138-07.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTEMBERG ESTEVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado 

Rotemberg Esteves Viana, em relação ao crime previsto no art. 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, 

VI, ambos do Código Penal.Nos termos do artigo 974 da CNGC, 

comunique-se a presente decisão aos órgãos de praxe, certificando-se 

as comunicações nos autos.Sai o acusado intimado para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, compareça à Secretaria do juízo e/ou peticione nos autos 

para INFORMAR a conta bancária de sua titularidade em que será 

realizada a restituição da fiança arbitrada, nos termos do art. 337 do 

Código de Processo Penal, sob pena de perdimento. Com a apresentação 

do número da conta bancária de titularidade do acusado, PROCEDA-SE 

com o levantamento do aludido valor. Transcorrido o prazo in albis, 

DETERMINO o perdimento do valor ao Fundo de Apoio ao Judiciário – 

FUNAJURIS, devendo a Serventia do juízo aportar aos autos a devida 

comprovação.Proceda a devolução da CNH em nome de Rotemberg 

Esteves Viana, ao r. réu.Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas.Ciência ao Ministério Público.P. R. I.Itaúba/MT, 15 de janeiro 

de 2020. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 71463 Nr: 746-34.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO DE LIMA SILVA, IRINEU BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados 

Cícero de Lima Silva e Irineu Bueno, em relação ao crime previsto nos 

artigos 329, §1º, c/c artigo 129, e artigo 69, todos do Código Penal, com 

fundamento no art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 109, inciso V, do 

Código Penal.Sai o acusado Cícero de Lima Silva intimado para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, compareça à Secretaria do juízo e/ou peticione 

nos autos para INFORMAR a conta bancária de sua titularidade em que 

será realizada a restituição da fiança arbitrada, nos termos do art. 337 do 

Código de Processo Penal, sob pena de perdimento. Com a apresentação 

do número da conta bancária de titularidade do acusado, PROCEDA-SE 

com o levantamento do aludido valor. Transcorrido o prazo in albis, 

DETERMINO o perdimento do valor ao Fundo de Apoio ao Judiciário – 

FUNAJURIS, devendo a Serventia do juízo aportar aos autos a devida 

comprovação.Intimem-se os acusados para que procedam com a retirada 

do veículo apreendido às fls. 10/verso, mediante documento 

comprobatório de identificação.Nos termos do artigo 974 da CNGC, 

COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe, certificando-se 

as comunicações nos autos.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

necessárias.P.R.I.Itaúba/MT, 15 de janeiro de 2020.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45786 Nr: 401-10.2009.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edno Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:OAB/MT 8.969-B, James Rogério Baptista - OAB:OAB/SP 

196.274, Juliano Marques Ribeiro - OAB:OAB/MT 8.973-B, Marcos da 

Silva Borges - OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito ante o teor do Ofício-COREJ/IT-0369840 

juntado às fs. 140.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74360 Nr: 79-77.2015.811.0096

 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: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3167

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimar o requerido, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

 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. 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.: 97131 Nr: 3480-45.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UKENID DE CRIS DA SILVA - 

OAB:24664/O

 “Vistos, etc. 1) Ante a nomeação do(a) douto(a) causídico(a) Dr(a). 

Ronaldo dos Santos Cirqueira para acompanhar a r. solenidade, arbitro a 
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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.: 97303 Nr: 3574-90.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO DE PAULA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:45189 SP 3682A

 Vistos, etc. 1) Ante a nomeação do(a) douto(a) causídico(a) Dr(a). 

Ronaldo dos Santos Cirqueira 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.: 97669 Nr: 3763-68.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CAMILO CONTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Aurelio Cardoso - 

OAB:18700

 “Vistos, etc. 1) Ante a nomeação do(a) douto(a) causídico(a) Dr(a). 

Ronaldo dos Santos Cirqueira 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.: 93190 Nr: 522-86.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MACEDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:

 Autos nº: 522-86.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 93190.

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 19 de fevereiro de 2020 às 16h00min, DETERMINANDO a 

intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento. Depreque-se o interrogatório do acusado, se 

necessário, fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o 

artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC.

 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, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86947 Nr: 2904-23.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 “Vistos, etc. Aguarde-se a juntada dos documentos pelo prazo de 05 

(cinco) dias. Com a juntada FAÇAM os autos conclusos.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82087 Nr: 496-59.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Itaúba - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ygor Pedrotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Ex positis, diante da superveniência de idade superior à vinte e um anos 

do jovem do Ygor Pedrotti, que, de consequência, impossibilitará a 

aplicação de qualquer medida socioeducativa, JULGO EXTINTA o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.Sem custas, nos termos do artigo 141, § 2°, do 

ECA.Caso exista alguma documentação apreendida nos autos pendente 

de destinação/devolução, DETERMINO desde já a sua devolução, ao 

respectivo proprietário.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério PúblicoPublique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Itaúba/MT, 15 de janeiro de 2020.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46532 Nr: 275-23.2010.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Itaúba - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FONSECA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O, Renato Fraga Costa - OAB:12297-A/MT

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado 

Adriano Fonseca Pedroso, em relação aos crimes previstos no artigo 331 

do Código Penal c/c artigo 62 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com fundamento 

no art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 109, inciso V, do Código Penal, e 

artigo 61 do Código de Processo Penal, em face do reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva em abstrato.Nos termos do artigo 974 da 

CNGC, comunique-se a presente decisão aos órgãos de praxe, 

certificando-se as comunicações nos autos.No que tange a atuação e a 

nomeação da douta causídica, Dra. Cristina Burato, no presente feito, por 

ser nítida a desproporção entre o trabalho prestado e os honorários 

anteriormente fixados (fls. 59), REDUZO-OS para 03 URH, observado os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade.EXPEÇA-SE certidão em 

favor da defensora dativa, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Itaúba/MT, 15 de 

janeiro de 2020. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000059-43.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

HESTER CAMPOS GONZAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que, querendo, 

apresente impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000464-79.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000464-79.2019.8.11.0027. AUTOR(A): 

ALMERINDA DE SOUZA PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita. CITE-SE a parte ré para, querendo, 

contestar a ação (335, III, do Código de Processo Civil). Desde logo, com 

fundamento do art. 438, II, do CPC, REQUISITO as cópias de todos os 

procedimentos administrativos correspondentes ao pedido de pensão por 

morte postulado pela parte autora. Decorrido o prazo para contestar o 

pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

CPC, nos seguintes termos: 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, nos casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito. INTIME-SE. CITE-SE. 

Itiquira-MT, 15 de janeiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47553 Nr: 164-08.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Diante do despacho em ref. 157, o qual nomeou o Advogado, Dr. Renato 

Gonçalves Raposo como defensor dativo para acusado, bem como o 

Ministério Publico já ter apresentado as alegações finais, intimo o causídico 

do réu para apresentar as alegações finais no prazo legal.

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000816-74.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (REQUERENTE)

C. S. S. (REQUERENTE)

C. F. S. S. (REQUERENTE)

R. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000816-74.2019.8.11.0047. REQUERENTE: 

CASSEMIRA FERREIRA SANTANA SILVA, JOSE CARLOS DA SILVA, 

CASSIANE SANTANA SILVA, RICARDO FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. 

Com Resolução do Mérito->Homologação de Transação. Trata-se de 

Homologação de Divórcio Consensual c/c Guarda Unilateral de Filhos 

Menores, Regime de Visitas, Pensão Alimentícia e Despesas 

Extraordinárias, movida por CASSEMIRA FERREIRA SANTANA SILVA e 

JOSÉ CARLOS DA SILVA. Partes qualificadas no feito. Narra a exordial 

que as partes contraíram matrimônio em 18/5/2002, em regime de 

comunhão parcial de bens, certidão de casamento (Ref. 26986157), 

contudo, pretendem o rompimento do vínculo matrimonial. Dessa união 

nasceram dois filhos, Cassiane Santana Silva, nascida em 4/3/2003 e 

Ricardo Ferreira da Silva, nascido em 25/3/2006, ambos menores, 

conforme certidão de nascimento (id 269861460). Esclarecem que não 

possuem bens a serem partilhados. Em relação a guarda, visitação, 

alimentos em favor dos adolescentes entabularam acordo descrito na 

inicial. A autora manifesta o desejo de voltar a usar o seu nome de solteira 

– CASSEMIRA FERREIRA SANTANA. Afirmam que renunciam 

expressamente ao prazo recursal. Instado a manifestar, o Ministério 

Público (id 27310611), pugna pela homologação do transacionado. 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Decido. Pois bem. Infere-se 

dos autos que as partes postulam a homologação do convencionado. 

Desta forma, necessária se faz a homologação do acordado pelas partes, 

para que surtam os efeitos legais e jurídicos. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fulcro no art. 200 e art. 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado nos seus próprios 

termos (id 26984633) e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fazendo-o para o fim de: a) Decretar o divórcio 

do casal, declarando findos os deveres do casamento. A autora retomará 

o uso de seu nome de solteira: CASSEMIRA FERREIRA SANTANA; b) 

Expeçam-se os competentes mandados de averbação, destinando-os ao 

Cartório Registro Civil do Distrito de Lucialva, município de Jauru-MT, na 

forma pleiteada na inicial (id 26984633). Custas remanescentes, se 

houver, ficam a cargo dos requerentes. As partes renunciam 

expressamente ao prazo recursal. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se, com as anotações e baixas necessárias. Publique-se, 

registre-se, intime-se e cumpra-se. Jauru-MT, 17 de dezembro de 2019. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000014-42.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VASCONCELOS FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA COMARCA DE JAURU - MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000014-42.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

FERNANDA VASCONCELOS FAGUNDES REQUERIDO: JUÍZO DA 

COMARCA DE JAURU - MT Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará de 

Autorização Judicial, com o fito de viabilizar a viagem de menor ao exterior 

na companhia de apenas um dos genitores, formulado por FERNANADA 

VASCONCELOS FAGUNDES, em favor de MURILO AUGUSTO 

VASCONCELOS BARTELI, seu filho. Narra a autora, em síntese, que se 

casou com a pessoa de Leonardo Lourenço Barteli em 24/9/2010, e desta 

união adveio o nascimento do menor Murilo Augusto Vasconcelos Barteli, 

no dia 19/8/2011, conforme assento de nascimento (id 27919429 – pág. 

6). Aduz que o casal consensualmente pôs fim a relação conjugal, 
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entabularam acordo do divórcio, ficando estabelecido que a guarda seria 

exercida de forma unilateral pela genitora, ora requerente, como consta no 

termo homologado por sentença nos autos código (34526) (id 27919429 – 

págs. 8 a 13). Evidência que o divórcio fora feito por procuração, pois seu 

ex-marido se encontra a residir fora do país há mais de 4 (quatro) anos. 

Informa que pretende empreender viagem ao exterior e quer levar consigo 

seu filho, pois é a detentora unilateral de sua guarda e não tem a intenção 

de transferir esse direito a outra pessoa. Por essa razão, no ano de 2018, 

ajuizou ação de suprimento de autorização para a confecção do 

passaporte com a observação de que o infante pudesse fazer viagem 

internacional somente na companhia de um dos genitores, autos código 

(46877). O processo supra teve seu curso normal, contudo, na sentença 

proferida em 12/9/2019 (id 27919431 – págs. 51/52), este Juízo deixou de 

analisar quanto a possibilidade da realização da viagem em companhia 

apenas da autora, assim como passou despercebido pelo causídico, 

ocorrendo a preclusão do prazo para interpor embargos. Dessa forma, 

ajuizou a presente ação pleiteando autorização para que seu filho possa 

viajar ao exterior somente em sua companhia. Requer ainda a concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita. Instado, o presentante do 

Ministério Público manifestou favorável à expedição do alvará de 

autorização judicial, ressaltando que entende ser desnecessária nova 

citação por edital do genitor (id 28512940). Pois bem. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. A autorização judicial de 

viagem é necessária, mesmo aos parentes do menor, quando se tratar de 

viagem para o exterior, sendo dispensável quando a criança ou 

adolescente estiver acompanhado de ambos o pais ou responsável legal 

(guardião de direito, tutor ou curador), ou, ainda, se viajar na companhia 

de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de 

documento com firma reconhecida (art. 84, I e II da Lei n. 8.069/90 – ECA). 

No presente caso, a autorização se faz necessária para o suprimento da 

ausência de autorização do genitor da criança. Outrossim, já tendo sido 

autorizado por sentença proferida recentemente por este Juízo no bojo da 

ação (46877) a expedição de passaporte do infante. Oportunidade em que 

fora o genitor citado por edital, sendo declarado revel, conforme cópia da 

sentença juntada (id 27919431 – pág. 51/52) constata-se que inexiste nos 

autos motivo que obste a autorização. Depreende-se ainda que a 

procedência ampara o melhor interesse do infante, pois permitirá a 

continuidade da convivência com a genitora, que é responsável pela 

guarda unilateral desde a separação. DISPOSITIVO Ante o exposto, em 

consonância com o parecer do Ministério Público JULGO PROCEDENTE o 

pedido e AUTORIZO a criança MURILO AUGUSTO VASCONCELOS 

BARTELI, qualificada em exordial, a viajar ao exterior, acompanhada 

apenas de sua genitora FERNANDA VASCONCELOS FAGUNDES. Nestes 

termos, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito. Nos termos do art. 141, § 2°, 

da Lei n. 8.069/90 e art. 799, § 2°, da CNGC, são isentas de custas e 

emolumentos as ações judiciais da competência da Justiça da Infância e 

Juventude. Expeça-se o Alvará de Autorização de Viagem ao Exterior. 

Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jauru – MT, 29 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000412-23.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000412-23.2019.8.11.0047. AUTOR(A): JOSE 

TEIXEIRA BATISTA REU: BANCO CIFRA S.A. Vistos. Sem Resolução de 

Mérito->Extinção->Indeferimento da petição inicial. RELATÓRIO Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO 

DEINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, formulada por JOSE TEIXEIRA 

BATISTA, em face do BANCO CIFRA S.A. Foi determinada a emenda à 

inicial (id. 22727204), para a juntada de documentação pertinente ao caso, 

sendo que os vícios apontados não foram sanados (id.25830901). É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Conforme exposto acima, 

determinada a emenda à inicial, a parte autora não logrou êxito no 

cumprimento da diligência, fato este que acarreta a extinção do feito sem 

julgamento do mérito por indeferimento da inicial. 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. DISPOSITIVO Deste modo, 

declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos termos do art. 

485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários. Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, do CPC. 

Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, 

com as respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

À secretaria, para providências. Jauru/MT, 31 de janeiro de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000412-23.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000412-23.2019.8.11.0047. AUTOR(A): JOSE 

TEIXEIRA BATISTA REU: BANCO CIFRA S.A. Vistos. Sem Resolução de 

Mérito->Extinção->Indeferimento da petição inicial. RELATÓRIO Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO 

DEINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, formulada por JOSE TEIXEIRA 

BATISTA, em face do BANCO CIFRA S.A. Foi determinada a emenda à 

inicial (id. 22727204), para a juntada de documentação pertinente ao caso, 

sendo que os vícios apontados não foram sanados (id.25830901). É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Conforme exposto acima, 

determinada a emenda à inicial, a parte autora não logrou êxito no 

cumprimento da diligência, fato este que acarreta a extinção do feito sem 

julgamento do mérito por indeferimento da inicial. 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. DISPOSITIVO Deste modo, 

declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos termos do art. 

485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários. Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, do CPC. 

Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, 

com as respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

À secretaria, para providências. Jauru/MT, 31 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.: 48154 Nr: 952-25.2018.811.0047

 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: Tereza Alves

 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:
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 (...).Por fim, a requerente requer a designação de audiência de instrução 

(Ref. 25).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 27 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. Cabem aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).Caso seja arrolada 

testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso de que a 

respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se 

carta precatória para inquirição, com prazo de 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.: 50011 Nr: 2022-77.2018.811.0047

 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: Rosa Rocha de Meira

 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 ROSA ROCHA DE MEIRA, 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. 12).

Por fim, a requerente juntou a impugnação à contestação (Ref. 17).

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 27 de MAIO de 

2020, às 13h50min.

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.

 Cabem aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 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.: 49452 Nr: 1689-28.2018.811.0047

 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: AILTON RODRIGUES DE BARROS

 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:

 (...)Recebida a inicial e citada a autarquia (Ref. 5), esta apresentou a 

contestação (Ref. 11) tempestiva, conforme certificado (Ref. 

13).Impugnação (Ref. 14).Pois bem.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.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 27 de 

MAIO de 2020, às 14h20min.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.: 42381 Nr: 1724-56.2016.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AKCP, VHcF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sem Resolução de Mérito->Extinção->Indeferimento da petição inicial

Trata-se de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL proposta VICTOR HUGO CARDOSO 

FREITAS, representado por sua genitora ANDREIA KELLY CARDOSO 

PEREIRA. Parte qualificada no feito.

 Este Juízo, à Ref. 11, ouvido o Ministério Público (Ref. 8), determinou a 

emenda à inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC.

Decurso do prazo certificado à Ref. 23.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Conforme o acima exposto, a parte autora, embora devidamente intimada 

para emendar a inicial, permaneceu silente.

 Destarte, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, imperiosa a 

extinção do feito sem resolução do mérito.

 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.

DISPOSITIVO

Deste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos 
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termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, na forma do art. 141, §2°, do ECA.

Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, 

com as respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 51657 Nr: 56-45.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de JOSÉ FERNANDES RIBAS, vulgo “ZÉ”, pela 

prática, em tese, da conduta delitiva descrita no art. 241-D do ECA.

Denúncia recebida à Ref. 4.

À Ref. 21 a Defesa constituída pelo réu roga por acesso aos autos, para 

apresentação de resposta à acusação.

Vivera-me os autos conclusos.

 É a síntese. Decido.

Na forma do art. 1º da Lei 13.793/2019, que trata do acesso a processos 

e procedimentos eletrônicos, na hipótese de sigilo ou segredo de justiça 

apenas o advogado constituído terá acesso aos atos e aos documentos 

do processo.

 No caso vertente, verifica-se que a presente ação penal tramita sob o 

pálio do segredo de justiça, sendo necessária a habilitação dos 

causídicos, na forma pleiteada.

DISPOSITIVO

Desta feita, atento ao instrumento procuratório carreado à Ref. 21, DEFIRO 

o vindicado e, por conseguinte, DETERMINO a habilitação dos advogados 

constituídos, para que possam ter acesso aos autos.

Após, nos termos da decisão de Ref. 4, INTIME-SE a Defesa para 

apresentação de resposta à acusação.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 48403 Nr: 1093-44.2018.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdR, AAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdRV, CSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

Cuida-se de AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por RITA DA ROCHA VICENTE e ANTÔNIO AGOSTINHO VICENTE 

em face de AZEZANIO ALEXANDRE DA ROCHA VICENTE e CAMILLA 

STEFANY SANTOS, em favor do menor VICTOR ALEXANDRE SANTOS 

ROCHA. Partes qualificadas no feito.

 Este Juízo, à Ref. 14, deferiu a tutela vindicada, concedendo a guarda 

provisória do menor VICTOR ALEXANDRE SANTOS ROCHA aos avós 

paternos RITA ROCHA VICENTE e ANTÔNIO AGOSTINHA VICENTE; bem 

como determinou a citação dos requeridos por edital, nomeando curador 

especial.

 Termo de guarda à Ref. 27.

Edital expedido à Ref. 19 e decurso do prazo certificado à Ref. 28.

Contestação aportada à Ref. 35.

Devidamente intimados para apresentação de impugnação (Ref. 36 e 38), 

os autores permaneceram inertes (Ref. 39).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

CUMPRA-SE, integralmente, o determinado à Ref. 14, e OFICIE-SE a equipe 

multidisciplinar credenciada para a realização de estudo psicossocial na 

residência dos requerentes; assim como DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público.

 CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000203-51.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNA ALVES (IMPETRANTE)

EDSON ALVES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

JESIO RIBEIRO DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Batista Sulzbacher OAB - MT6889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000203-51.2019.8.11.0048. 

IMPETRANTE: EDSON ALVES DE OLIVEIRA, JESIO RIBEIRO DA COSTA, 

MARIA EDNA ALVES IMPETRADO: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA Vistos. 

Cerifique-se a Sra. Gestora se houve a citação do requerido, caso 

positivo, aguarde-se o prazo já determinado na decisão inicial, ou seja, o 

prazo de 15 (quinze) dias para o(a) requerido(a) apresentar contestação, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil. O que deverá ser certificado 

pelo(a) Sr(a). Gestor(a). Havendo contestação dê-se vista à parte autora 

para apresentação de impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

não seja contestada a ação, de igual modo determino que seja dada vista 

do feito à parte autora para requerer o que entender oportuno, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28317 Nr: 939-28.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDOVAL SIMÃO VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA 

DURAND. - OAB:12208-A

 Vistos, etc.

1. Diante dos petitórios de Ref. 79 e Ref. 80, intime-se o perito nomeado 

em Ref. 47, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após a juntada da referida manifestação, intimem-se as partes para se 

manifestarem no que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41265 Nr: 131-18.2018.811.0048

 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: THAYS FABIANE APARECIDA HERCULANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES, RONI MENEZES, 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, GILSON KRAYCZY - OAB:22754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 
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SILVA - OAB:11637, HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB:20006/O, 

KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, 

PROCURADOR(A) DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL - OAB:

 Vistos.1. Primeiramente, defiro a juntada de substabelecimento acostado 

em Ref: 165.2. Ademais, oficie-se à Delegacia de Polícia de Juscimeira - 

MT, solicitando as informações do andamento do Inquérito Policial que 

apura os eventuais crimes cometidos nestes autos.3. Desta forma, 

indefiro o pedido de remessa de cópias do termo de declaração, do Sr. 

Carlos Roberto Martins, uma vez que após a prolação da sentença os 

autos serão remetidos ao Ministério Público para apuração de possíveis 

crimes cometidos nestes autos.4. DETERMINO ainda, a remessa de cópia 

integral do presente feito, à respectiva Seccional, bem como à Subseção 

da Ordem dos Advogados do Brasil, onde o causídico está efetivamente 

registrado, para apuração dos fatos e aplicação de eventual sanção 

disciplinar contra o advogado DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS.5. Com 

relação aos pedidos do requerido (Roni Menezes), indefiro o pedido de 

remessa de cópias do termo de declaração, do Sr. Carlos Roberto Martins 

e Edenes José Gonçalves de Souza, uma vez que após a prolação da 

sentença os autos serão remetidos ao Ministério Público para apuração de 

possíveis crimes cometidos nestes autos e, os demais pedidos do 

requerido acima mencionado, tenho que no momento se confundem com o 

mérito da presente demanda, motivo pelo qual indefiro os mesmos.6. 

Quanto ao pedido da procuradora do requerido (Município) de expedição 

de mandado de constatação, vejo por bem indeferi-lo, uma vez que não há 

duvida quanto à localização do bem litigado e sim quanto à sua titularidade, 

se pública ou privada.7. Outrossim, indefiro o pedido de realização de 

pericia, eis que não possui divergência técnica sobre o bem litigado e sim 

jurídica.8. Do mesmo modo, indefiro o pedido para intimar a parte autora 

para esclarecer do que se trata a ação, que o referido pedido se 

confunde com o mérito do presente feito.9. Além do mais, defiro a juntada 

de certidão acostada em Ref: 165.10. Por fim, cumprida todas as 

determinações acima mencionadas, intimem-se as partes para 

apresentarem memoriais finais, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53504 Nr: 1893-35.2019.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMEDINA MARTINS DE 

SOUZA - OAB:27295-0, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19607/O

 Vistos.

1. Ante o teor de certidão de Ref: 78, dê-se vista dos autos as partes para 

apresentação de alegações finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

iniciando-se pela acusação.

2. Assim que cumprido o item supra, venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1846 Nr: 85-88.2002.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ODILO DE CASTRO, GERSON DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENES FREITAS OLIVEIRA - 

OAB:44881, WHASLEN FAGUNDES . - OAB:18399/GO

 Vistos.

1. Ante o teor dos petitórios de fl. 586 e fl. 587/589, homologo a 

desistência da oitiva da testemunha Sr. Edson Honório Sales e, 

consequentemente cancelo a audiência ora designada nos autos.

2. Ademais, ante o término da fase instrutória abra-se vista dos autos 

para partes apresentarem alegações finais, pelo prazo sucessivo de 10 

(dez) dias, iniciando-se pela acusação.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53724 Nr: 2079-58.2019.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ADRIANO FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Vistos.

1. Diante da informação contida na certidão de Ref: 15, cancelo a 

audiência designada nos autos. Assim, devolva-se a presente missiva 

com os cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de estilo, nos 

termos do art. 393 da CNGC.

2. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48195 Nr: 2971-98.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação, no Cartório Distribuidor e 

demais registros cartorários, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000521-45.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

G. E. I. L. (REQUERENTE)

G. R. E. M. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO OAB - SP172723 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. L. -. M. (REQUERIDO)

N. A. I. E. P. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR as Partes para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a proposta de ID n°28868942, 

apresentada pelo Perito designado. MARCELÂNDIA, 5 de fevereiro de 

2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 850, 

CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 

35362534

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 67604 Nr: 85-11.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Processo n° 85-11.2016.811.0109 - Código n° 67604

Ação Penal de Competência do Júri

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Júlio Tidre.

Vistos.

1. Diante da certidão de fl. 272, que noticia o trânsito em julgado da 

sentença de pronúncia, na forma do art. 422, do CPP, intimem-se a defesa 

e o Ministério Público para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol 

de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências.

2. Após, venham conclusos para fins do art. 423, CPP.

3. Intimem-se.

 4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 04 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 75503 Nr: 697-75.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON DEGE JUNIOR - 

OAB:22147/O, Wellisonn Carlos Ceron Formigoni - OAB:27034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 697-75.2018.811.0109 – 75503

Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável

Requerente: Rosana Aparecida Slongo Ceron.

Requerido: Divino Camargos Dias.

Vistos.

1. Cumpra-se a última decisão proferida nos autos.

2. Diligências necessárias.

De Cláudia para Marcelândia, 03 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000545-73.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TEIXEIRA MATIAS (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 Autos n. 1000545-73.2019.8.11.0109 - PJE Ação 

Ordinária para fornecimento de procedimento cirúrgico emergencial c/c 

medicamento em pedido de antecipação de tutela. Requerente: Sebastião 

Teixeira Matias. Requerido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. 

Vistos. 1. A parte autora manifestou nos autos, informando que o Estado 

de Mato Grosso, devidamente intimado, deixou de cumprir a obrigação que 

lhe fora imposta, e que a situação do requerente se agravou, conforme 

documento médico juntado ao id n° 28234588. Assim, requer o sequestro 

de verbas públicas do Estado do Mato Grosso no montante que enquadra 

na realização da cirurgia, a fim de viabilizar o cumprimento da ordem 

judicial. Visando garantir o direito à saúde da parte exequente, que deve 

prevalecer sobre a impenhorabilidade dos bens da parte executada e 

principalmente a fim de evitar prejuízos irreparáveis diante da omissão do 

agente estatal, o deferimento do bloqueio de verbas públicas é medida que 

se amolda razoável a espécie. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA 

NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO 

DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. 

BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 

06/11/2013). Assim, considerando que a liminar foi deferida em 01.12.2019 

e até o presente momento a parte Requerida, Estado do Mato Grosso, não 

cumpriu com a liminar, determino que seja efetuada a PENHORA online do 

valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) relacionados ao pagamento 

do médico cirurgião e auxiliares, e R$ 26.651,24 (vinte e seis mil, 

seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), referente ao 

pagamento do médico anestesiologista, materiais, medicamentos e 

pagamento dos profissionais auxiliares, junto à conta bancária do estado 

executado (CNPJ: 03.507.415/0001-44) para realização do procedimento 

cirúrgico, conforme orçamentos juntados ao id n° 24253617, fls. 11/12. 

Segue em anexo a requisição do bloqueio judicial. Os autos permanecerão 

em Gabinete até o retorno das informações pelo sistema BACENJUD. O 

alvará judicial deverá ser expedido nas contas e valores individuais, 

indicado em cada orçamento. Caso não haja a conta indicada no 

orçamento, a Secretaria deverá oficiar as clínicas e requerer seus dados 

para o levantamento dos alvarás. 2. Com o levantamento do alvará judicial, 

intime-se a parte Autora para comparecer ao Hospital, a fim de se 

submeter à cirurgia. 3. A parte autora deverá comprovar nos autos a 

realização do exame, no prazo de 05 (cinco) dias contados da cirurgia. 

Intimem-se. 4. Com a juntada da prestação de contas, intime-se o 

Requerido para apresentar manifestação, nos termos do artigo 1.319, § 4º 

da CNGC. 5. Após, voltem conclusos para saneamento do feito ou 

julgamento antecipado da lide. 6. Diligências necessárias. 7. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 03 de fevereiro 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: 1000604-61.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 04 de maio de 2020 às 

13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-51.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. M. MARTINS PRESENTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ROSALVA DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da advogada para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 13 /12 /2018 

às 14:05 horas.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-82.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SOUSA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Junto neste ato o imposto de renda da parte autora, retirado por 

esta magistrada via sistema Infojud. 2. Remetam-se os autos para a Juíza 

Leiga, posto tratar-se de matéria unicamente de direito, por conseguinte, 

julgamento antecipado da lide. 3. Int. Marcelândia, 05 de fevereiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juiza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-65.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA BORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação dos advogados para comparecerem 

a audiência de conciliação designada para o dia 04 de maio de 2020 às 

13:10 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81219 Nr: 848-07.2019.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON MONSSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:9667/B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o denunciado para que comprove o 

cumprimento das condições da TRANSAÇÃO PENAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-46.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

IZALDO FRANGUELI BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000702-46.2019.8.11.0109. REQUERENTE: IZALDO FRANGUELI BARROS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Designe-se a secretária a 

realização de audiência de conciliação, conforme a pauta da Senhora 

Conciliadora. Intime (m)-se as (os) Reclamante (s) e seu (sua) Procurador 

(a), a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Cite (m)-se o (as) Reclamado 

(as) para que compareça (m) à audiência de conciliação, consignando a 

advertência prevista no art. 18, § 1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95. 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). 

Diligências necessárias. Marcelândia, 05 de fevereiro de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-90.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID RODRIGUES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000712-90.2019.8.11.0109. REQUERENTE: DAVID RODRIGUES 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. Recebo a inicial. 2. No 

tocante a inversão do ônus da prova passo a decidir. Este beneplácito 

processual ao consumidor não é concedido de forma automática, apenas 

pela constatação da existência de uma relação de consumo, mas 

submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.”. Portanto, muito embora o caso em 

análise deva ser interpretado à luz do estatuto consumeirista, não há que 

se falar em automática e irrestrita inversão do ônus da prova. E isso 

porque a inversão apenas tem cabimento quando está presente a 

verossimilhança das alegações, bem como quando a produção da prova é 

complexa e difícil ao consumidor que se encontre numa posição de 

hipossuficiência econômica ou técnica. Nesse sentido: “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS PELO FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA.1.-. Para garantia do exercício do 

direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a possibilidade a 

inversão do ônus da prova em seu benefício quando a alegação por ele 

apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando for constatada a 

sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida pela Lei 8.078/90 na 

parte em que trata da possibilidade de inversão do ônus da prova está 

relacionada, precisamente, com o exercício dessa atividade probatória, 

devendo ser compreendida como a dificuldade, seja de ordem técnica seja 

de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a causa ou a extensão 

do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não seja imputado ao réu o 

ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo próprio autor, o que não 

sucede na hipótese dos autos. (...)” (REsp 1325487/MT, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 
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14/09/2012). No caso em apreço, tem razão a parte Requerente no 

tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é imprescindível, eis que não há como a parte 

promovente comprovar que a cobrança feita pela requerida é devida. 

Assim, a parte Promovida reúne melhores condições de comprovar tais 

motivos, em detrimento da hipossuficiência da parte autora, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, para que a promovida traga 

as documentações referentes ao contrato firmado com o autor. Há de se 

esclarecer que esta decisão não exime a parte autora de trazer indícios 

de veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), pois esta regra não 

se confunde com a procedência automática dos pedidos formulados pelo 

autor. 3. Paute-se audiência de conciliação (art. 16, da Lei nº 9.099/95). 4. 

Cite-se e intime-se a parte reclamada de todo o teor da presente ação bem 

como para que compareça à audiência, no Fórum desta Comarca, 

advertindo-a de que seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial e proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 20, da 

Lei nº. 9.099/95). 5. Intime-se a parte reclamante para que compareça à 

audiência, constando da intimação que sua ausência implicará na extinção 

do processo, sem resolução do mérito (art. 51, I, da Lei nº 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 9º 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). 6. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a 

audiência acima mencionada. 7. Diligências necessárias. Marcelândia, 05 

de fevereiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-73.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CASTRO DELMONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010024-73.2016.8.11.0109. REQUERENTE: LAURA CASTRO DELMONDES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos. SENTENÇA Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O processo é de ser extinto, uma vez que a parte 

autora informou que houve a total satisfação do débito (ID. 22765143), e a 

parte requerida postulou pela extinção do processo, conforme se vê no ID. 

23111069. Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento 

no art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito. Expeça-se Alvará judicial na conta indicada ao ID. 22765143 para o 

levantamento da quantia depositada na conta judicial. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Publique-se. Registrre-se. Intime-se a parte Autora. Após, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Marcelândia, 05 de fevereiro de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-80.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI NOTTE LOURENCO (REQUERENTE)

ANTONIO VALMIR LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-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):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000023-80.2018.8.11.0109. REQUERENTE: ANTONIO VALMIR 

LOURENCO, MARLI NOTTE LOURENCO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos. SENTENÇA Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O processo é de ser extinto, uma vez que a parte 

autora informou que concorda com o valor pago pela executada, bem 

como requereu a liberação do valor depositado pela executada indicando 

conta para depósito (ID. 21780942). Diante da satisfação da pretensão 

executória, nos termos do artigo 526, §3º do NCPC, julgo cumprida a 

sentença com relação a esta demandada, e consequentemente determino 

a extinção do feito. Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado 

nos autos em favor da parte autora ou de seu advogado, se tiver poderes 

para tanto, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem custas. P.R. Dispensada a 

intimação das partes. Arquivem-se, com as cautelas de estilo. 

Marcelândia, 05 de fevereiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000165-44.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. D. S. (REQUERENTE)

M. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO Nº1000165-44.2019.8.11.0111 CERTIDÃO I N T I M A Ç Ã O 

do(a) advogado(a) da parte Requerente para dar prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito. Matupá, 5 de fevereiro de 2020 . 

JOICE DE SOUZA PORTELLA Analista Judiciária

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63376 Nr: 1783-46.2016.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JCDSD, NLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO - PUBLICAÇÃO DJE

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARMELINO CAMARGO DA SILVA, Cpf: 

82180415168. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 
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data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 1.452,00 (Um mil e quatrocentos e 

cinquenta e dois reais), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento judicial, 

bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos 

moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: Não obstante a razoabilidade do acordo celebrado, 

queunicamente visou homenagear o princípio do melhor interesse da 

criança, tem-seque o executado está em mora com suas obrigações, pois 

deixou de prestar osalimentos referentes aos meses de janeiro, fevereiro, 

março, abril, maio,junho, julho e agosto de 2016, segundo informações 

oferecidas pela genitora dabeneficiária (termo de declarações em 

anexo).Com efeito, segundo determina o S 3° artigo 528 doEstatuto 

Adjetivo Civil: "Se o executado não pagar ou se a justificativaapresentada 

não for aceita, ojuiz, além de mandar protestar o pronunciamentojudicial 

na/orma do 91°, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três)meses."Adiante, o S 7° do referido artigo dispõe que "o 

débitoalimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que venceremno curso do processo."Dessa forma, o 

débito alimentar, conforme cálculo acostadonesta ação, atinge, hoje, a 

quantia de R$ 3.872,00 (três mil oitocentos e setenta edois reais).

Despacho/Decisão: V I S T O S, (...) Da análise à 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. 

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 

e determino a citação do devedor para que, em 3 (três) dias, pague o 

débito alimentar, referente os três últimos meses, justifique sua 

impossibilidade de fazê-lo ou comprove que já tenha efetuado o 

pagamento, sob pena de prisão civil até a integral quitação do débito, ou 

por até três meses, conforme disposto no artigo 528, §3º, do NCPC, 

podendo o Sr. Oficial de Justiça proceder nos termos do §2º do artigo 212 

do CPC.A par da execução da ordem prisional em caso de recusa do 

pagamento da obrigação, defiro, desde já, remessa aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA de certidão comprobatória da dívida 

objeto do presente processo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Matupá (MT), 12 de outubro de 2016. FABIO 

PETENGILL, Juiz Substituto.

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, ALINE FRANCIELE 

BAPTISTA DA SILVA, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Matupá, 21 de maio de 2019

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72755 Nr: 357-28.2018.811.0111

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

EIDINAMAR JUSTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 357-28.2018.811.0111 – Código 72755

ESPÉCIE: Tutela e Curatela

 PARTE REQUERENTE: EDINAMAR JUSTINO DE OLIVEIRA, CPF n. 

040.991.081-39 e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que por este Juízo foi declarada a INTERDIÇÃO de LEANDRO 

LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO, brasileiro, filho de Verni Lucas de 

Carvalho e Eidinamar Justino de Oliveira, nascido em 08/08/1999, 

declarando-o incapaz exercer pessoalmente os atos de sua vida civil, 

sendo-lhe nomeada CURADORA a Sra. EIDINAMAR JUSTINO DE OLIVEIRA, 

brasileira, filha de Maria da Conceição Meneghitti, portadora do RG n. 

1980940-9, nascida em 03/07/1960, residente e domiciliada na Rua 01, n. 

49, Bairro Cidade Alta, Matupá/MT, nos autos supra. A Curatela é por 

tempo indeterminado e tem a finalidade de reger a vida do interditando em 

todos os atos de sua vida civil. O presente Edital será publicado por 03 

(três) vezes no Diário da Justiça do Estado, com intervalo de 10 (dez) 

dias, conforme o teor da sentença colacionada abaixo.

 SENTENÇA: “(...) Em síntese a seguir transcrita: “Não restando dúvidas 

acerca do prejuízo de capacidade do requerido, o acolhimento do pedido é 

medida de rigor para assegurar-lhe adequada proteção e preservação de 

seus direitos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em face de 

Leandro Lucas de Oliveira Carvalho e o DECLARO pessoa com deficiência 

de natureza mental, em caráter permanente nos termos do artigo 2º da Lei 

13.146/15. Por conseguinte, na forma do ordenamento jurídico, nomeio-lhe 

curadora a requerente Eidinamar Justino de Oliveira para todos os fins de 

direito. Nos termos do artigo 755, § 3°, do Código de Processo Civil, 

inscreva-se a presente sentença no Registro Civil, valendo como edital, 

publicando-se pela Imprensa Oficial, por três vezes, com intervalos de dez 

dias. Lavre-se o termo de compromisso de curatela definitivo. Expeça-se a 

certidão de honorários advocatícios (3 URH) em favor da advogada 

Fernanda de Freitas Rosa. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.” Matupá (MT), 26 de outubro de 2018. Suelen Barizon - Juíza 

de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Matupá - MT, 4 de fevereiro de 2020.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 56246 Nr: 317-51.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): EDÉSIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 317-51.2015.811.0111 (Código 56246)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: SICREDI NORTE - MT

Executado: Edésio Teixeira de Oliveira

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – 

SICREDI NORTE MT em face de EDÉSIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento as partes entabularam acordo, sendo 

homologado por este Juízo e declarado suspenso até o integral pagamento 

(ref. 47).

Transcorrido o prazo, a parte exequente noticiou o pagamento integral do 

débito e requereu a extinção do feito (ref. 59).

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório. 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 (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada em custas judiciais remanescentes, se 

houverem.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues
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Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59780 Nr: 128-39.2016.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO SUL - CRO/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Ceron Bertinetti, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NUNES FLORES - 

OAB:77.741, ANGELA MARIA FERRAZ JAEGER - OAB:40.358/RS, JOÃO 

PAULO MELO DE CARVALHO - OAB:56365, LETÍCIA PEREIRA VOLTZ 

ALFARO - OAB:48500 OAB/RS, MARCELL SCHAIDHAUER BARCELLOS 

- OAB:79092 OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente, por intermédio dos seus advogados 

constituídos nos autos (ref. 10), para dar prosseguimento ao feito, 

indicando bens penhoráveis do executado e complementando o valor da 

diligência, no prazo de 15 (quinze) dias conforme determinação de ref. 23.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 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

 Atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, na forma do art. 386, inciso 

V, do Código de Processo Penal DECLARO ABSOLVIDOS o réus ALYSON 

AMORIM DA CRUZ, GUSTAVO DA SILVA VELASCO e GUILHERME JOSÉ 

COSTA DE SOUZA das imputações do artigo 121, § 2º, inciso III (meio 

cruel) e IV (meio que dificultou a defesa da vítima). Revogo todas as 

medidas cautelares outrora decretadas, determinando a imediata 

colocação em liberdade de todos os acusados, exceto se estiverem 

presos por outros motivos não relacionados ao presente processo.Diante 

do adiantado da hora, (...) , extraiam-se cópias dos autos e 

encaminhem-se ao Ministério Público para que autue como Notícia de Fato 

(Res. 052/2018, CSMP/MT) e, sendo o caso, promova a ação que entender 

cabível.Com o trânsito em julgado, ao arquivo.Publicada no Tribunal de Júri 

do Fórum da Comarca de Nobres/MT, aos 31 de Janeiro de 2020, às 01h 

da madrugada, saindo às partes intimadas para os efeitos 

recursais.DIEGO HARTMANNJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 75495 Nr: 3209-74.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mendes de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 3209-74.2018.811.0030

Código Apolo: 75495

DESPACHO

Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Guarantã do Norte/MT e 

Rosário Oeste/MT, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual 

será designada conforme pauta do Juízo.

Vale a presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, 

tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21504 Nr: 69-76.2011.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FXG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Compulsando os autos, verifica-se que não foi realizado o interrogatório 

do acusado, consoante a manifestação de folhas 239 e certidão de folhas 

240.

Diante disso, designo audiência em continuação para o dia 27 de fevereiro 

de 2020, às 14h15min, para realização do interrogatório do acusado 

Francisco Xavier Gonçalves.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62754 Nr: 872-49.2017.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineis Ana de Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo de 10 

dias, manifestar acerca do documento acostado na Ref. 84, bem como 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, conforme 

sentença de ref. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 1481-32.2017.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jumar Lupe Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia dos Santos Oliveira - 

OAB:23349/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte intimada para, no prazo de 10 , manifestar 

acerca do documento acostado na Ref. 80, bem como requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, nos termos da sentença 

de ref. 51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41032 Nr: 901-75.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claúdio Miguel do Amaral, Carlos Alexandre 

Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Diante do teor da petição de ref. 146, noticiando o pagamento integral do 
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débito, JULGO EXTINTO o feito, com base no art. 924, II, do CPC.

Custas e taxas judiciária remanescentes deveram ser pagas caso haja.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito 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.: 21131 Nr: 1606-44.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria de França de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, noticiado o pagamento integral do débito, desde já, julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem custas e taxas 

judiciárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas e anotações.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43137 Nr: 1125-76.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Phelps - Indústria, Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Casanova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fernando Martins Baraldi 

- OAB:8970/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema T. Viana Reginato 

- OAB:3.500-b/MT, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:4130/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

Determino que seja intimada pessoalmente a parte autora para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44038 Nr: 161-49.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.P. da Silva & J. A. de Almeida Ltda - ME, Ana 

Paula da Silva, Maria Cleide Belloni Gobi, Eva Cristina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Júnior - 

OAB:MT - 9.059, Daniele Isaura da Silva Cavalleri Rezende - 

OAB:6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53466 Nr: 144-42.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAAOVdM-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para expedir mandado/ carta de citação.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75613 Nr: 3256-48.2018.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lazaro Marques da Silva, Rita 

Mendes da Silva, Gedaias Marques da Silva, Gisele da Silva Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE LAZARO MARQUES DA 

SILVA, Cpf: 40679144820, Rg: 1.092.505-8, Filiação: Deolinda Augusta e 

Antônio Marques da Silva, data de nascimento: 10/01/1939, brasileiro(a), 

natural de Birigui-SP, casado(a), agricultor, Telefone 8408-2114, 

atualmente em local incerto e não sabido RITA MENDES DA SILVA, Cpf: 

54539269100, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

GISELE DA SILVA ALBUQUERQUE, Cpf: 61626406120, 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: TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE 

FIGURAM COMO PARTES O BANCO DO BRASIL S/A EM FACE DO 

ESPÓLIO DE LÁZARO MARQUES DA SILVA, REPRESENTADO POR RITA 

MENDES DA SILVA, BRASILEIRA, INSCRITA NO CPF/MF SOB O Nº 

545.392.691-00, GEDAIAS MARQUES DA SILVA, BRASILEIRO, INSCRITO 

NO CPF/MF N° 074.075.688-55 E GISELE DA SILVA ALBUQUERQUE, 

BRASILEIRA, INSCRITA NO CPF/MF SOB O Nº 616.264.061-20, ONDE O 

BANCO DO BRASIL S/A FIGURA COMO CREDOR DA QUANTIA DE 

R$16.165,68(DEZESSEIS MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E 

SESSENTA E OITO CENTAVOS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERIDO 

CONTRATOU UM CRÉDITO NO VALOR DE R$2.656,97 (DOIS MIL 

SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE 

CENTAVOS), COM VENCIMENTO FINAL AVENÇADO PARA 31/10/2002, 

CONFORME SE VERIFICAM DA NOTA DE CRÉDITO RURAL N° 96/70313-X. 

E SEUS ADITIVOS

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos etc.Trata-se de Ação ordinária de 

cobrança.O exequente pugnou pela citação do requerido através de edital, 

à ref. 64.É o relatório. Decido. Defiro o requerido à ref. 64, cite-se o 

requerido por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina o 

art. 256, II, do Código de Processo Civil.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, MARIA FERNANDA DE 

PAULA, digitei.

Nobres, 04 de fevereiro de 2020

Giovanni Augusto Corrêa de Almeida Junior Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21623 Nr: 190-07.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eulina de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, 

Marcia Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem 

o que for de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 4335 Nr: 141-15.2001.811.0030

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.J. Hospitalar Minas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Vitalino - OAB:2937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Guilherme Leal Curvo - 

OAB:4948

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem 

o que for de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45146 Nr: 1042-26.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vadir Maria Souza Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 10 

dias, manifestar acerca do documento acostado na fl.232 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17156 Nr: 1899-82.2008.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior- 

Procurador de MT - OAB:, Procuradoria Geral do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a intimação pessoal da parte autora restou negativa 

(fls. 103)e Considerando ser obrigação da parte manter endereço 

atualizado (art. 274, parágrafo único, do CPC), remeto o feito ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20878 Nr: 1356-11.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stevanato & Lima Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior- 

Procurador de MT - OAB:, Procuradoria Geral do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

p r o c e s s o  p a r a  q u e  s e j a  e x p e d i d o  m a n d a d o / c a r t a 

citação/intimação/precatória/ofício nos moldes do requerido (Ref. 144).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21746 Nr: 317-42.2011.811.0030

 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): C.R. de Abreu Pereira -ME ( Auto Eletrica 

BMW)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40134 Nr: 1843-44.2011.811.0030

 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): Osvaldo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte autora intimada para, no prazo de 10 dias, 

manifestar acerca do documento acostado na fl. 155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40654 Nr: 451-35.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Oliveira Brandalise

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 dias, 

manifestar acerca do documento acostado na fl. 96.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000058-15.2020.8.11.0030

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:

MARIA DE FATIMA DE JESUS TEIXEIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000058-15.2020.8.11.0030 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: MARIA DE FATIMA DE 

JESUS TEIXEIRA DE CARVALHO SENTENÇA Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pugna pela desistência da ação. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo o 

pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito. Sem custas. Após as anotações de praxe, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-24.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MENDES DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 
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partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-33.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DIOMAR RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA A parte autora postulou a 

desistência da ação. Na hipótese dos autos, verifica-se que o requerido já 

apresentou contestação, ocorre que a parte requerente protocolou a 

desistencia da ação antes da intimação do réu, portanto, a medida a ser 

imposta é a extinção do processo sem resolução do mérito. A desistência 

da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de 

nova ação (RT 490/59). Com essas considerações, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito. Sem custas e taxas judiciárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. NOBRES, 17 de janeiro de 2020. DIEGO HARTMANN 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-80.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 23/10/2019, às 17:30 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-80.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000528-80.2019.8.11.0030. REQUERENTE: IZAEL ARRUDA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 

a Ré pleiteou que fosse juntado aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IZAEL ARRUDA DA 

SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese, afirma a parte 

requerente que não solicitou a contratação de serviço ou produto junto a 

parte requerida, contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de 

justificar duas restrições no importe de R$ 169,73 (cento e sessenta e 

nove reais e setenta e três centavos), data da inclusão em 10/10/2018, 

contrato n. 0259855461. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

noticia que a reclamante parte autora habilitou a linha telefônica nº (65) 

99940-5491, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro 

no sistema interno da Ré. Aduz que em razão das inadimplências da parte 

Autora ocasionaram as inscrições de seu nome nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 581 de 732



a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 23559233, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício 

do direito constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, 

este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da 

Requerente em favor da Requerida. III – Dispositivo. Ante o exposto, 

OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 169,73 (cento e 

sessenta e nove reais e setenta e três centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Em 

tempo, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

requerida de litigância de má-fé e contraposto, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da 

sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC 

(Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da decisão que 

concedeu a liminar, bem como da audiência de conciliação designada para 

o dia 23/10/2019, às 13:00 horas, advertindo que o não comparecimento 

do promovente, importará em extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da 

Lei 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000484-61.2019.8.11.0030. REQUERENTE: EUNICE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Retificação do Polo Passivo. 

Acolho a preliminar arguida em sede de contestação. Determino a 

retificação do polo passivo, devendo constar no polo passivo a parte 

TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO 

LTDA. - Da Incompetência do Juizado Especial. Rejeito a preliminar de 

incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. II - Mérito. Trata se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EUNICE MARIA DA 

SILVA em face de TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES 

DE CRÉDITO LTDA. Noticia a parte requerente que jamais possuiu qualquer 
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relação jurídica com o banco Reclamado, e tampouco outro tipo de 

contrato ou compra que pudesse gerar tal dívida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição de R$ 427,19 

(quatrocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), contrato n. 

0006363755596166006, data de inclusão: 15/03/2019. A reclamada, em 

sua peça de defesa, afirma que a parte Requerente possui termo de 

adesão para contratação de cartão de crédito n.: 5076.41**.****.6114 

(Private Label), aprovada em seu CPF, emitida em 08/07/2016 no 

estabelecimento comercial SUPER MORAES, situado na Avenida Principal, 

nº 20, Nobres/MT. Noticia que os débitos referem-se às compras 

realizadas em tal estabelecimento, sendo tais aquisições administradas e 

cobradas pela Requerida, Banco Tribanco/Tricard, que apenas administra 

os cartões emitidos pelo estabelecimento comercial. Aduz que a autora 

realizou compras com o cartão aderido, realizando, inclusive, 30 (trinta) 

pagamentos no próprio estabelecimento no período do dia 02/08/2016 à 

07/01/2019 cujo valor perfaz o montante de R$ 9.077,00 (nove mil e 

setenta e sete reais), que restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição 

de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A reclamada 

apresentou com a contesta: Termo de Adesão ao Cartão e Autorização de 

Débito Super Moraes (Id 25307828), com assinatura, que, por sua vez não 

impugnada (Id 26110685), além documento pessoal (ID 25307829), 

restando incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido 

as faturas dos serviços utilizados, o que justificou o encaminhamento do 

nome e CPF da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. Comprovada a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em anulação do negócio jurídico e inexistência de débitos, bem assim 

de configuração de danos morais. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Com relação ao 

pedido contraposto, este deve ser acolhido haja vista a existência de 

débito da Requerente em favor da Requerida, tão somente no valor 

discutido, objeto da demanda. Por fim, no tocante a alegação de ausência 

de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a 

inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do 

arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, 

consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. III – Dispositivo. Ante o 

exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, e REVOGO a liminar deferida e seus efeitos (Id 23006488). 

Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. E, ainda, OPINO por CONDENÁ-LA ao pagamento das 

custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. E ainda nos termos do art. 487, I, do NCPC, OPINO ainda pela 

PROCEDÊNCIA, em parte, do pedido contraposto da reclamada, para 

condenar a parte reclamante ao pagamento de seu débito pendente no 

importe apresentado de R$ 427,19 (quatrocentos e vinte e sete reais e 

dezenove centavos), referente ao débito negativado, devendo a 

importância ser atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto, ficando a Reclamada autorizada a 

emitir a fatura com a respectiva cobrança. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

8010269-64.2015.8.11.0030. REQUERENTE: MARIA NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Proceda com a alteração 

da classe processual para cumprimento de sentença. Tendo em vista o 

pagamento do débito referente ao saldo remanescente apontado pela 

parte autora (Id 21931381), bem como a expedição de alvará em favor da 

parte autora (Id 27035466). De acordo com o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Portanto, o fim da execução forçada é a satisfação 

coativa do direito da parte credora. Se o pagamento é obtido, seja 

voluntária ou forçosamente, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Isto Posto, em conformidade com o estatuído nos artigos 924, inciso II, c/c 

925 do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada 

no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juíz de Direito Titular deste Juizado Especial, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000519-21.2019.8.11.0030. REQUERENTE: ERCILIA DE ARRUDA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Audiência de Instrução e 
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Julgamento. Pugna a reclamada, em sede de preliminar, a designação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte 

Autora, em razão de haver indícios de que a presente demanda seja mais 

um dos inúmeros processos da grande enxurrada de demandas que vem 

sendo distribuídas abarrotando o poder judiciário, fundados em falsidade, 

fraude e captação ilícita de clientes, conforme reportagem exibida no 

Fantástico em dezembro/2018 e jornal local. Ademais, a empresa ré não 

demonstrou a necessidade real de que seja necessário depoimento 

pessoal da parte autora, não foi demonstrado indícios das alegações da 

parte requerida de que seja uma demanda eventual, assim indefiro a 

audiência de instrução e julgamento, posto que, não comprovado quais as 

provas orais necessárias ao julgamento do feito. Afasto a preliminar 

suscitada. - Da Ausência de Juntada de comprovante de Residência da 

Parte Autora. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. - Do 

Comprovante Original de Negativação. Importante asseverar, ainda 

preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o 

comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – 

Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS proposta por ERCILA DE ARRUDA SILVA em 

face da TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, afirma a parte requerente 

que não realizou qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve 

seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma 

não possuir débitos legítimos a ponto de justificar restrição no importe de 

R$ 152,32 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), data 

da inclusão em 27/06/2019, contrato n. 0301564563. Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, noticia que a reclamante migrou a 

linha telefônica nº (65) 99957-2835, migrando de pré-pago para pós 

(controle), com a conta 0301664563, com CPF: 00797107193, habilitado 

em 08/02/2017 e cancelado em 28/05/2019, com plano VIVO CONTROLE 

DIGITAL 2,5GB, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno da Ré. Alega que a autora deixou de efetuar o 

pagamento de faturas ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto 

dano ocorresse. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois 

bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove 

a existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 

dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar 

que o uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Calha 

consignar, que a parte Reclamada acostou na peça defesa, extrato 

Serasa (ID nº 25567440 – fls. 26), o qual verifica se que a autora possui 

restrição preexistente à inscrição indevida ora em análise. Por outro lado, 

em sede de impugnação a reclamante afirma que: “(...)essas negativações 

lançadas em momentos anteriores no cadastro de inadimplentes, também 

são fraudulentas e tiveram os débitos que as originaram questionados 

judicialmente pelo Recorrente, nos autos das ações declaratórias de 

inexistência”. Todavia a autora não comprova tais argumentos. Em sendo, 

diante de outra anotação junto ao SPC/SERASA ((ID nº 25567440 – fls. 

26), preexistente à discutida na presente reclamação. Não havendo assim 

que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma 

vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de 

ação. Quanto ao pedido contraposto, este não deve ser acolhido haja 

vista a inexistência de débito do Requerente em favor da Requerida. III – 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por não acolher as preliminares 

suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA, em parte, da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, 

no importe de R$ 152,32 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e dois 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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JINOEL BARROS DA LUZ (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))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 23/10/2019, às 13:15 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-52.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000504-52.2019.8.11.0030. REQUERENTE: JINOEL BARROS DA LUZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Ausência de 

Juntada de comprovante de Residência da Parte Autora. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o 

comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. - Da Falta de Interesse de Agir. A 

preliminar arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se 

trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual 

entendo pela sua rejeição. - Do Comprovante Original de Negativação. 

Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fosse 

juntado aos autos o comprovante original da negativação questionada. 

OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o 

extrato apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual 

contraprova da negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em 

obediência à distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do 

CPC/15. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JINOEL BARROS DA LUZ em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A. Sustenta a parte requerente que não solicitou a contratação do 

serviço ou produto da empresa Ré, contudo, teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito 

legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 194,23 (cento e 

noventa e quatro reais e vinte e três centavos), data da inclusão em 

26/02/2017, contrato: 029155531. Em suma, a reclamada, em sua peça de 

defesa, noticia que a parte autora realizou a contratação do serviço de 

telefonia móvel, linha (65) 99607-0256, vinculada à conta 0291555531, 

pelo período de 20/01/2016 a 26/04/2017, através do plano Controle, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Aduz que em razão das inadimplências da parte Autora 

ocasionaram as inscrições de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Verifico a parte Reclamante possui outras anotações junto ao 

SPC/SERASA (ID nº 23102153), no entanto, são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no 
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presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, 

quanto ao pedido contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a 

inexistência de débito da Requerente em favor da Requerida. III – 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar as preliminarmente 

suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, 

no importe de R$ 194,23 (cento e noventa e quatro reais e vinte e três 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da decisão que 

indefiriu a liminar, bem como da audiência de conciliação designada para o 

dia 16/10/2019, às 12:30 horas, advertindo que o não comparecimento do 

promovente, importará em extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 

9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000406-67.2019.8.11.0030. REQUERENTE: DAYANE SILVA MATTIS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Vistos. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Retificação do Polo Passivo. 

Acolho a preliminar arguida em sede de contestação. Determino a 

retificação do polo passivo, devendo constar no polo passivo a parte 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP, 

com CNPJ/MF número 26.405.883/0001-03. - Da Audiência de Instrução e 

Julgamento. Pugna a reclamada, em sede de preliminar, a designação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte 

Autora. Afasto a preliminar suscitada. A empresa ré não demonstrou a 

necessidade real de que seja necessário depoimento pessoal da parte 

autora, não foi demonstrado indícios das alegações da parte requerida de 

que seja uma demanda eventual, assim indefiro a audiência de instrução e 

julgamento, posto que, não comprovado quais as provas orais 

necessárias ao julgamento do feito. II - Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por DAYANE SILVA MATTIS em face de FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI – NP. Sustenta 

a parte reclamante que desconhece tal contrato, pois jamais utilizou cartão 

de crédito fornecido pela Ré, contudo, teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada, no importe de R$ 379,67 (trezentos e 

setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), data da inclusão: 

16/03/2017, contrato n. 20574373. A Reclamada, aduz, em apertada 

síntese que não praticou nenhuma conduta ilícita que pudesse ensejar a 

reparação por danos, pois a cobrança é devida e legitima (contrato n. 

20574373 (999010051598000152) foi celebrado junto ao cedente (BANCO 

SANTANDER) de cessão de direitos creditórios com a Ré. Afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, não há que se falar em indenização por 

danos morais, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo a Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Diante da negativa do Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade dos débitos e a existência de relação 

jurídica entre as partes (Reclamante e BANCO de ‘Origem’), apresentando 

o contrato que originou o débito, devidamente assinado, ônus do qual não 

se desincumbiu. A apresentação, tão somente do contrato de cessão de 

crédito (Id 24958530), não é capaz de comprovar a relação jurídica entre o 

Reclamante e Reclamada, nem mesmo a origem do débito. Portanto, não 

trouxe a ré prova que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da 

contratação, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do 

NCPC. Nesse sentido, a declaração de inexistência do débito é medida que 

se impõe. Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida 

quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida Súmula 

385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que da análise do documento 

de ID nº. 21384225, verifica-se a inexistência de negativação. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 379,67 (trezentos e 

setenta e nove reais e sessenta e sete centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Determino a Secretaria deste juizado para que providencie a adequação 

do polo passivo da reclamada devendo constar FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP, com CNPJ/MF número 

26.405.883/0001-03. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000520-06.2019.8.11.0030. REQUERENTE: FRANCIELE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Desse modo, tendo que o valor pretendido pelo 

autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Falta de Interesse de Agir. A 

preliminar arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se 

trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual 

entendo pela sua rejeição. - Do Comprovante Original de Negativação. 

Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fosse 

juntado aos autos o comprovante original da negativação questionada. 

OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o 

extrato apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual 

contraprova da negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em 

obediência à distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do 

CPC/15. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por FRANCIELE MARIA 

DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese, afirma a 

parte requerente que não realizou qualquer contrato junto a parte 

requerida, contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de 

justificar duas restrições no importe de R$ 136,25 (cento e trinta e seis 

reais e vinte e cinco centavos), data da inclusão em 26/07/2018, contrato 

n. 0344479235. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, noticia 

que a reclamante parte autora realizou a contratação do serviço de 

telefonia móvel, linha (65)99642-7509, vinculado à conta 0344479235, pelo 

período de 09/05/2018 a 27/11/2018, através do plano controle, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Aduz que em razão das inadimplências da parte Autora 

ocasionaram as inscrições de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 
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meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 23520363, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Insta 

consignar, que oposto ao alegado pela parte requerida, parte Autora NÃO 

esperou transcorrer quatro anos para, então, ingressar com a presente 

ação judicial. Posto que, no extrato de restrição a data da inclusão 

ocorrera em 26/07/2018 (ID nº 23520363). Sobre o assunto, trago os 

seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Quanto ao pedido 

contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito 

da Requerente em favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. III – 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar as preliminares suscitadas, 

e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de 

R$ 136,25 (cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos); - 

DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 

do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Em tempo, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

pela parte requerida de litigância de má-fé e contraposto, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000527-95.2019.8.11.0030. REQUERENTE: MARCIA RODRIGUES 

TEIXEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Audiência de Instrução e 

Julgamento. Pugna a reclamada, em sede de preliminar, a designação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte 

Autora, em razão de haver indícios de que a presente demanda seja mais 

um dos inúmeros processos da grande enxurrada de demandas que vem 
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sendo distribuídas abarrotando o poder judiciário, fundados em falsidade, 

fraude e captação ilícita de clientes, conforme reportagem exibida no 

Fantástico em dezembro/2018 e jornal local. Ademais, a empresa ré não 

demonstrou a necessidade real de que seja necessário depoimento 

pessoal da parte autora, não foi demonstrado indícios das alegações da 

parte requerida de que seja uma demanda eventual, assim indefiro a 

audiência de instrução e julgamento, posto que, não comprovado quais as 

provas orais necessárias ao julgamento do feito. Afasto a preliminar 

suscitada. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados 

aos autos o comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS proposta por MARCIA RODRIGUES TEIXEIRA 

em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, afirma a parte 

requerente que não realizou qualquer contrato junto a parte requerida, 

contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma 

vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de justificar restrição 

no importe de R$ 139,49 (cento e trinta e nove reais e quarenta e nove 

centavos), data da inclusão em 26/09/2017, contrato n. 0302309151. Em 

suma, a reclamada, em sua peça de defesa, afirma que a autora habilitou 

a linha telefônica nº (65) 99966-1537, de acordo com a gravação de voz 

ocorreu a migração da linha, com a conta 0302309151, com CPF: 

04414396166, habilitado em 15/02/2017 e cancelado em 27/01/2018, com 

plano SMARTVIVO CONTROLE PLUS, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais. Alega que a autora deixou de efetuar o pagamento de 

faturas ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a contesta: 

Declaração de Residência, Contrato de Permanência por Beneficio, Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP e documento pessoal (Id 

25566261), com a assinatura que alega pertencer à parte autora. Em 

detido exame, e em consonância com a impugnação acostada aos autos 

(Id 25691440), verifica-se visivelmente divergência na semelhança das 

assinaturas se comparadas ao documento de identidade, procuração, 

declaração e termo de audiência de conciliação. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência dos débitos é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Desse modo, configurada a 

responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em 

decorrência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a 

comprovação dos morais em decorrência de inscrição indevida por 

ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: 

“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. 

AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, J. em: 20.09.2011). Entrementes, impende anotar que no caso 

vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, uma vez 

que da análise do documento de ID nº. 23531567, verifica-se a 

inexistência de outras inscrições. Calha ressaltar que o extrato acostado 

na defesa pela parte requerida (ID nº 25566260 – fls. 24) encontra se em 

nome de terceiro estranho a presente demanda. Sobre o assunto, trago os 

seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Quanto ao pedido 

contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito 

da Requerente em favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. 

Dispositivo. Pelo exposto, OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e 

no MÉRITO pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito, ora discutido, no valor de R$ 139,49 (cento e trinta 

e nove reais e quarenta e nove centavos); - DETERMINAR a Reclamada 

para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes 

relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização 

por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento 

danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 23/10/2019, às 13:45 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.
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Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO FEITOZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000509-74.2019.8.11.0030. REQUERENTE: EVERALDO FEITOZA 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – PRELIMINAR. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Revelia. 

Pugna a parte autora pela aplicação do instituto da revelia por ausência de 

advogado da parte ré em audiência de conciliação, sendo a assistência 

obrigatória em causas com valor superior a 20 salários mínimos, conforme 

art. 9º da Lei 9.099/95. Afasto a preliminar suscitada, posto que, haverá 

obrigatoriedade de ser assistido por advogado nas causas acima de 20 

salários mínimos a partir da Audiência de Instrução e Julgamento. 

Vejamos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CAUSAS ACIMA DE 20 

SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPARECIMENTO D APARTE RÉ SEM ADVOGADO 

EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA AFASTADA. RECURSO 

PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. O COMPARECIMENTO DO PREPOSTO 

DA RÉ EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE CAUSAS CUJO VALOR É 

MAIOR QUE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS, AINDA QUE SEM ADVOGADO, 

AFASTA A REVELIA. II. A ASSISTÊNCIA OBRIGATÓRIA POR ADVOGADO, 

PREVISTA NO ART. 9 DA LEI Nº 9.099/95, TEM LUGAR A PARTIR DA 

FASE INSTRUTÓRIA. III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 

C A S S A D A . ( T J - D F - A C J :  1 0 6 9 0 0 7 2 0 0 9 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0010690-07.2009.807.0001. Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNAED 

LIMA. Data de Julgamento: 20/10/2009, SEGUNDA TURMA RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de 

Publicação: 11/11/2009, DJ-e Pág. 172). II – MÉRITO. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta por EVERALDO 

FEITOZA ALMEIDA em face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO). Em 

suma, afirma o requerente que possui uma linha telefônica da operadora 

vivo de nº. (65) 99907-9429, e que foi indevidamente bloqueada pela 

empresa nos primeiros dias de 2019, não sendo possível originar e 

receber ligações, mesmo estando com os pagamentos em dia. Noticia que 

ao entrar em contato com o SAC da requerida, foi orientado a procurar 

uma loja física da Vivo e realizar o procedimento de atualização cadastral 

– para fazer um reconhecimento da linha a fim de evitar fraude. Aduz que, 

mesmo com o cadastro atualizado desde o dia 10/01/2019, depois em 

14/01/2019 e mesmo depois de ir no Procon no dia 23/01/2019, a requerida 

manteve bloqueada sua linha telefônica indevidamente, causando muitos 

prejuízos. No dia 29/01/2019 o requerente foi forçado a ir novamente em 

Cuiabá em uma loja física da requerida, só depois de muita insistência e 

dizer que estava perdendo serviços e estava sendo muito prejudicado 

pelo descaso da ré, foi que um preposto da requerida disse que a Vivo 

havia desligado (cancelado) a linha, sendo necessário o autor assinar 

novo contrato e habilitar/reabilitar a linha e plano novamente. Salienta que 

por diversas vezes tentou contato via canais de atendimento oferecidos 

pela operadora, porém não obteve êxito. Razão pela qual pretende 

reparação por dano moral em decorrência da falha na prestação do 

serviço. A seu turno a ré alega que não houve qualquer falha na 

prestação do serviço. Aduz que a parte autora é titular da conta nº 

0366896030, com linha telefônica de nº (65) 999079429. Muito embora 

alegue a parte autora a ausência de desbloqueio de SUS linha após o 

recadastramento, as faturas e telas sistêmicas apontam para o uso 

regular do serviço após 29.01.2019 quando restabelecido serviço com 

recadastramento dos dados do Autor. Afirma que tendo em vista o 

vencimento do chip do Autor é de conhecimento do mesmo a necessidade 

de dirigir-se a uma loja física para realização do procedimento de 

recadastramento de seus dados, bem como substituição de novo chip, e 

por assim, a inexistência de dano moral indenizável. Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, 

uma vez que não apresentou nenhuma prova hábil a demonstrar a 

regularidade do serviço. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Desse modo, tenho que a alegação da parte 

autora munida das provas que instruíram a exordial comprovam a falha na 

prestação do serviço pela ré. Impende anotar que os serviços de telefonia 

são essenciais a manutenção da vida moderna. Entrementes, como bem 

afirmado pelo autor em exordial, a Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o 

regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, 

estabelece que: Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato. § 1º - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. [...] Art. 

7º - Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; Na 

mesma linha de intelecção, a Lei nº 9.472/97 que dispõe sobre a 

organização dos serviços de telecomunicações, prevê que: Art. 2° O 

Poder Público tem o dever de: I - garantir, a toda a população, o acesso às 

telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições 

adequadas; Art. 3º - O usuário de serviços de telecomunicações tem 

direito: I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de 

qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do 

território nacional; VII - à não suspensão de serviço prestado em regime 

público, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização ou por 

descumprimento de condições contratuais; XII - à reparação dos danos 

causados pela violação de seus direitos. Nessa toada, evola-se que a 

requerida não cumpriu as normas legais alhures transcritas, havendo 

evidente falha na prestação do serviço. Quanto ao dano moral é certo que 

o simples descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de 

indenizar. Contudo, no caso concreto, o autor atua com serviços de 

terraplanagem e inequivocamente utiliza os serviços de telefonia para seu 

trabalho, sendo presumido que o mau funcionamento da linha telefônica 

móvel lhe trouxe prejuízos de ordem moral, ante o desatendimento dos 

clientes. Portanto, resta evidente os incômodos sofridos pela parte autora, 

que ultrapassaram a barreira do mero dissabor, não podendo ser 

encarado como mero aborrecimento. Insta salientar que a conduta da 

requerida gerou perturbação extrapatrimonial não só pela carga de 

extrema abusividade, mas, sobretudo, por ter incutido grave prejuízo à 

atividade prestada, ficando privada do acesso a importante e 

imprescindível ferramenta de trabalho, utilizada para atendimento de 

transportes de clientes. Nessa toada, eis o entendimento recente 

jurisprudencial que colaciono: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À TELEFONIA MÓVEL – 

RESISTÊNCIA DA EMPRESA PARA RESOLVER A PROBLEMÁTICA EM 

SEDE ADMINISTRATIVA – LINHA DE TELEFONIA QUE NÃO RECEBIA 

LIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO MEDIANTE JUNTADA DE GRAVAÇÃO 

AUDIOVISUAL - INÚMEROS PROTOCOLOS ACOSTADOS À INICIAL – 

PERDA DO TEMPO ÚTIL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA MANTIDA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - DANO 

MORAL EM DESACORDO COM PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Inominado: 1001143-76.2018.8.11.0007, Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

Relator: Alex Nunes De Figueiredo, Julgado em 19.03.2019). O valor da 
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indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, OPINO por 

afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (Súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-61.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 13/11/2019, às 15:15 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-61.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000581-61.2019.8.11.0030. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DA 

CONCEICAO SILVA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em tela, indeferido o 

presente pedido, posto que a parte autora ao pleitear a gratuidade da 

justiça não trouxe aos autos documentos que comprovassem a sua 

hipossuficiência. - Da Prescrição. Pugna o reclamado pela extinção do 

feito em razão da prescrição, uma vez que a restrição da Ré se deu 

05/05/2016, e a ação interposta em 02/10/2019. Sem razão a parte ré. O 

prazo de cinco anos previsto pelo art. 27 do CDC tem prevalência sobre o 

previsto no art. 206 do CCB/2002, se no caso houver relação de consumo 

ainda que por equiparação. Ademais, o termo inicial para a fluência do 

prazo prescricional só se inicial com a ciência da parte quanto ao evento 

danoso, conforme teoria da actio nata est. Rejeito, a preliminar. II – Mérito. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA DAS GRAÇAS 

DA CONCEIÇAO SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Sustenta a 

parte requerente que não celebrou, não assinou, não buscou nenhum tipo 

de serviço, junto a empresa Requerida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

37,52 (trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), data da inclusão 

em 05/05/2016, contrato: 14353254. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, noticia que a parte autora era titular Terminal de OI TV Contrato 

nº 14353254, cancelado por inadimplência. Aduz que em razão da 

inadimplência da Autora ocasionaram as inscrições de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência da presente 

demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
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causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do processo n. 

1000582-46.2019.8.11.0030, em trâmite neste juizado, verifica-se que a 

outra negativação posterior foi declarada inexistente. Sobre o assunto, 

trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em cinco salários mínimos, o que perfaz o valor de R$ 4.990,00 (quatro mil 

novecentos e noventa reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo 

que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre 

exercício do direito constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido 

contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito 

do Requerente em favor da Requerida. III – Dispositivo. Ante o exposto, 

OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 37,52 (trinta e sete 

reais e cinquenta e dois centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 

10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente 

ao débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da 

TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário 

da sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de 

débito atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista 

no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não 

sendo requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, 

ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do 

desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, 

a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010060-95.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença. É o 

relatório. Decido. HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes 

para que surtam os efeitos legais, razão pela qual julgo o processo 

extinto, na forma do art. 487, III, b, do CPC. Proceda com a baixa de 

restrições eventualmente cadastradas junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, bem como restrições realizadas nos sistemas Bacenjud, Renajud 

e Infojud relativas ao presente processo. 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. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-79.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000304-79.2018.8.11.0030. REQUERENTE: ROSANE APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Proceda com 

a alteração da classe processual para cumprimento de sentença. Tendo 

em vista o pagamento do débito, a concordância da parte autora com o 

valor depositado em juízo (Id 22346809), bem como a expedição de alvará 

em favor da parte autora (Id 20914606). De acordo com o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando o 

devedor satisfaz a obrigação. Portanto, o fim da execução forçada é a 

satisfação coativa do direito da parte credora. Se o pagamento é obtido, 

seja voluntária ou forçosamente, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Isto Posto, em conformidade com o estatuído nos artigos 924, inciso 
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II, c/c 925 do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se alvará de 

levantamento conforme requerido pela parte autora, à ID. 22346809. Neste 

aspecto, destaco que o valor será liberado desde que tenha sido 

outorgado poderes ao patrono do exequente para tal ato, devendo a 

Secretaria certificar a existência desta autorização e após cumprir a 

determinação acima. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juíz de Direito Titular deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14018 Nr: 420-88.2007.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Euripedes da Silva 

Junior - OAB:18.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para manifestar 

nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 34795 Nr: 333-51.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente, por meio de seu advogado, para manifestação, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36713 Nr: 301-12.2016.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER CISCON FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimaçao do procurador da requerente da certidão a seguir 

transcrita:...Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para parte executado 

realizar o pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41761 Nr: 1514-19.2017.811.0031

 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: Marlene Porto Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO MATIAS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42021 Nr: 1641-54.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, Gilmar Luiz Zanatta - OAB:23374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, DETERMINO a revogação do despacho de ref. 76.

Pois bem.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejado pela parte autora 

(ref. 60), com o objetivo de executar título executivo judicial em face do 

INSS.

Devidamente intimado via sistema Apolo, o INSS deixou o prazo para 

Impugnar a Execução transcorrer “in albis”, sem qualquer oposição aos 

cálculos apresentados à ref. 60, conforme certidão da Secretaria à ref. 

74.

Diante do exposto, neste ato, decido pela HOMOLOGAÇÃO dos valores 

apresentados à ref. 60, bem como a EXPEDIÇÃO de RPV em favor da 

parte exequente.

Com o comprovante de pagamento, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de 

valores em nome do advogado devidamente habilitado.

Em seguida, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, acerca da liberação 

do alvará pra fins de ciência.

 Após, ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42418 Nr: 12-11.2018.811.0031

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Flávio Malaquias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45141 Nr: 1282-70.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Venâncio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46610 Nr: 382-53.2019.811.0031

 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: SEBASTIAO JOSE DIAS FILHO, GENI FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-47.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON EXPEDITO DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000002-47.2018.8.11.0031 EXEQUENTE: JOAO BATISTA BARBOSA 

EXECUTADO: ADAILTON EXPEDITO DE LIMA Vistos etc. Defiro o pedido de 

ID 22893624, vez que está em consonância com o enunciado nº 76 do 

FONAJE, vejamos: “ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Ante o exposto, EXPEÇA-SE 

certidão de dívidas para fins de negativação do nome do devedor nos 

cadastrados de inadimplentes. Após, remeta-se os autos ao arquivo 

provisório. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 11 de novembro de 2019. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000035-37.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROMERO DE SOUZA UCHOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000035-37.2018.8.11.0031 EXEQUENTE: LUIZ ROMERO DE SOUZA 

UCHOA EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Considerando que a empresa 

executada OI S/A encontra-se em processo de recuperação judicial, 

DEFIRO o pedido subsidiário da exequente e DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito para fins de habilitação no autos respectivos. 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-19.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NARCISO BENEDITO DA SILVA OAB - 241.429.801-49 (REPRESENTANTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000064-19.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:NARCISO 

BENEDITO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

de Nortelândia Data: 17/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA 

VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

CUIABÁ, 4 de fevereiro 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: 1000065-04.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NARCISO BENEDITO DA SILVA OAB - 241.429.801-49 (REPRESENTANTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000065-04.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:NARCISO 

BENEDITO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia Data: 17/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10785 Nr: 475-94.2011.811.0031

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Alves de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O, Nilton Gomes da Silva - OAB:0851

 Intimar Dr. Luiz Eduardo Piroseli da r. sentença.Desde já, nomeio o Dr. Luiz 

Eduardo Piroseli – OAB/MT nº. 23.144/O, para receber a intimação do réu 

acerca da sentença via DJE, nos termos previstos na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, que disciplina 

em seu art. 1387 que será dispensada a intimação pessoal do réu nos 

casos de sentença extintiva da punibilidade [art. 1387 - na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando à intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato], tal como, arbitro em favor do Defensor Dativo nomeado 

especificamente para realização deste ato, a importância de 02 URH´s, 

devendo ser expedida a devida certidão de honorários.

Certificado o trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação 

Estadual e Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações 

pertinentes, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa, inclusive, 
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na distribuição.

P.I.C.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA/CARTA 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-04.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NARCISO BENEDITO DA SILVA OAB - 241.429.801-49 (REPRESENTANTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000065-04.2020.8.11.0031 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: NARCISO BENEDITO DA SILVA 

Endereço: Rua Manoel R. Campos, 177, casa, Centro, NORTELÂNDIA - MT 

- CEP: 78430-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO 

A, SALA 210, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 Senhor(a): 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizado no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como a sua 

intimação para comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia 

Data: 17/03/2020 Hora: 08:30 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NORTELÂNDIA, 4 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000435-34.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do (a) advogado (a) Dr. Eduardo Moreira de Oliveira Silva, 

OAB/MT 22577-O quanto a certidão de honorários dativos (referência 

28439626) expedida em seu favor, conforme sentença de referência 

24294767.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000478-68.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO PAPINI NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SANCHES OAB - MT26501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 701 XVII da CNGC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

responder aos embargos monitórios, conforme artigo 702, § 5°, do NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34609 Nr: 745-43.2008.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSÉ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a divergência entre os cálculos, remetam-se os presentes autos à 

Contadoria para que apure o acerto ou o desacerto da realização do 

cálculo apresentado pela parte exequente.

Em seguida, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se quanto ao cálculo elaborado.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35525 Nr: 9-54.2010.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VENILTON MOLINA VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem 

sobre o laudo de avaliação retro, nos termos do art. 872, § 2º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35798 Nr: 283-18.2010.811.0090

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ MAROLI DE VARGAS, SILVIO PAIM DE 

VARGAS, REGINA MAROLI DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CANHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:MT/ 2.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 Vistos.

Em razão do largo lapso temporal decorrido desde que foram opostos os 

embargos de declaração às fls. 43/45 (22/01/2014) e a presente data, 

bem ainda do acordo firmado entre as partes nos autos Código: 35506 em 

apenso, intime-se a parte impugnante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36578 Nr: 282-96.2011.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO KATAYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÍDIO JOSÉ DEL PINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Epelbaum - OAB:OAB/MS 

6703-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Tadeu Haendchen - 

OAB:OAB/MS 2926

 Vistos.

Diante da possibilidade de modificação do decisório, intime(m)-se a(s) 

parte(s) embargada(s) para se manifestar(em), no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC.

Sobrevindo a(s) manifestação(ões) ou decorrido o prazo sem ela(s), 

certifique-se e venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47965 Nr: 931-56.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS BERTO, JOÃO DANIEL BERTO, LUIZ 

FLORINDO BERTO, MAFALDA BENEDETTI BERTO, NEUZA MARIA 

PASCHOALOTTI BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR DANIEL DA SILVA, ANA PEQUENO 

DA SILVA, KELEN PEQUENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428-B, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAKARI FERNANDES 

TESSMANN - OAB:32548

 Vistos.

Inicialmente, a parte ré requereu à fl. 155 a desistência do recurso de 

apelação interposto às fls. 147/151 diante da perda superveniente do 

objeto com a prolação da decisão que analisou os embargos de 

declaração de fls. 134/135 e verso (fls. 137 e verso), razão pela qual a 

HOMOLOGO, nos termos do art. 998 do NCPC.

 Diante da possibilidade de modificação do decisório, intime(m)-se a(s) 

parte(s) embargada(s) para se manifestar(em), no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC.

Sobrevindo a(s) manifestação(ões) ou decorrido o prazo sem ela(s), 

certifique-se e venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45797 Nr: 141-09.2013.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO WOLF FILHO, LORECI SANTOS PEREIRA WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A, ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 13605-A

 Vistos.

Diante da possibilidade de modificação do decisório, intime(m)-se a(s) 

parte(s) embargada(s) para se manifestar(em), no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC.

Sobrevindo a(s) manifestação(ões) ou decorrido o prazo sem ela(s), 

certifique-se e venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45913 Nr: 250-23.2013.811.0090

 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: ARMEZINDA DOS SANTOS THEIZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de NOLAR THEISEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, presumida a 

hipossuficiência pela postulação por defensor(a) dativo(a) previamente 

nomeado(a) por este juízo, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC.

Considerando a informação verbal prestada a este Juízo pelo curador 

especial Dr. Jorge Augusto Trevelin, o qual manifestou não ter mais 

interesse em atuar como defensor dativo nesta Comarca, REVOGO a 

nomeação de fls. 40/41 e nomeio como defensor(a) dativo(a) da parte 

inventariante, o(a) nobre causídico(a), Dr(a). ANTONIO CALZOLARI - 

OAB/MT nº 21.254/O, cuja verba honorária será fixada ao final do 

processo.

Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a) dativo(a), sobre o 

teor da nomeação, bem como para ciência acerca do Ofício de nº 

025/SMF/2016 de fls. 61/68 e, caso queira, se manifeste nos autos.

 Deixo de fixar os honorários advocatícios ao causídico nomeado, Dr(a). 

Jorge Augusto Trevelin - OAB/MT nº 16.910/B, pois que já atribuídos em 

05 (cinco) URH’s no ato de sua nomeação às fls. 40/41, que deverão ser 

pagas pelo Estado de Mato Grosso, a quem compete prestar a assistência 

judiciária aos pobres, mediante certidão a ser requerida pelo(a) 

defensor(a) dativo(a).

De outro lado, apesar da inventariante não ter regularizado a 

representação processual de Ana Paula dos Santos Theisen, conforme 

certidão de fl. 69, deixo de nomear-lhe curador especial em razão de ter 

atingido a maioridade civil em 09/03/2018 (fl. 17).

Intime-se-a pessoalmente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize sua representação processual.

Cumpridas as determinações suso declinadas e decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Intime(m)-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37870 Nr: 417-74.2012.811.0090

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEMN AGROPECUARIA LTDA, NILTON LUIZ PINHEIRO 

BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO DE ARRUDA, IRMA PEDRASSA DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOURA BAGANHA - 

OAB:13.050/MT, Luciano Fontoura Braganha - OAB:12.644-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA BORGES - 

OAB:OQB/SP 128428

 Vistos.

Defiro o pedido do advogado à fl. 245/245-verso, devendo a zelosa 

Secretaria Judiciária habilitá-lo no feito.

Após, dê-se vista dos autos ao causídico para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, iniciando-se a contagem do prazo 

a partir da retirada dos autos da Secretaria Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45294 Nr: 2563-45.2009.811.0009

 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: GIVALDO ROSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência;

b) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47770 Nr: 824-12.2014.811.0090

 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: ROBERTO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CARLOS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

 I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante 

contra a decisão emanada por este Juízo em que se determina a 

comprovação da hipossuficiência alegada.

Daí requer seja sanada a omissão, contradição, obscuridade na 

mencionada decisão ou, subsidiariamente, seja reconsiderada a decisão, 

ratificando-se a gratuidade da justiça outrora concedida.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos.

De início, deixo de intimar a parte contrária para manifestação, pois que o 

eventual acolhimento do recurso, embora implique em eventual 

modificação da decisão embargada, não implicará em prejuízo para a parte 

ré (art. 1.023, § 2º, do NCPC).

No mérito, o pedido do embargante merece acolhimento.

Com efeito, RATIFICO o benefício da gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, ante a ausência de registro de vínculos empregatícios da parte 

autora no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, 

conforme consulta ao Sistema CAGED, bem ainda que em consulta 

realizada em sistemas de buscas patrimoniais disponíveis a este Juízo o 

bem encontrado em seu nome é compatível com o benefício pretendido, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a 

obscuridade da decisão e com isso RATIFICO a gratuidade da justiça 

anteriormente concedida à parte embargante, nos termos do art. 1.022 e 

seguintes do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Deixo, por ora, de analisar o pedido de tutela de urgência formulado pela 

parte embargante ante a prejudicialidade da decisão prolatada nos autos 

em apenso Código: 47044.

Publique-se. Intimem-se.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65236 Nr: 1129-20.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLAINE CANDIDO DE 

ALMEIDA - OAB:26.641/O, PAULA MUZZI BUSATO - OAB:OAB/MT 

12524, THAILA CAROLINE MENESES PRETTE - OAB:MT 25643/O

 Vistos;

Após ser colocado em liberdade o acusado VALTER AQUINO DA SILVA 

informou o endereço onde pode ser encontrado para ser intimado dos ato 

processuais.

O Ministério Público pugnou pela expedição de Carta Precatória à Comarca 

de Colíder-MT com o fito de fiscalizar as medidas cautelares diversas da 

prisão.

Desta feito, na toada da cota ministerial, DETERMINO a expedição de Carta 

Precatória à Comarca de Colíder, com fito de proceder com a fiscalização 

das medidas cautelares diversas da prisão deferidas em favor do 

acusado.

Desde já, INFORMO que o acusado poderá ser localizado no endereço 

informado, devendo a missiva ser instruída com cópia da decisão que 

aplicou as medidas cautelares diversas da prisão e os documentos que 

indicam a sua atual localização.

Por fim, aguarde-se a devolução da carta precatória expedida para ouvir a 

testemunha de fora da terra.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67029 Nr: 14-27.2020.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SANCHES 

- OAB:26501/O

 Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado 

JÚNIOR CÉSAR DA SILVA, mediante o cumprimento das seguintes 

medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP:I – 

comparecimento mensal em juízo para informa e justificar suas 

atividades;Advirta-se o réu que deverá comunicar ao Juízo eventual 

alteração de domicílio.O descumprimento da medida cautelar aqui imposta 
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pode dar azo à decretação de nova prisão preventiva do réu, na forma do 

art. 312, parágrafo único, do CPP.EXPEÇA-SE o competente Alvará de 

Soltura, salvo se por outro motivo o réu preso estiver.EXPEÇA-SE Carta 

Precatória à Comarca de Sinop-MT com o fito de proceder com o 

cumprimento do Alvará de Soltura.Nos termos da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (RHC 24.126/SC), INTIME-SE a defesa do 

acusado JÚNIOR CÉSAR DA SILVA para apresentar resposta à acusação 

no prazo legal, haja vista que seu comparecimento ao feito supre a 

ausência de citação pessoal.Após a apresentação de defesa, tornem-me 

os autos CONCLUSOS para verificação das hipóteses do artigo 397 do 

Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o necessário com a máxima 

urgência, mormente o presente feito tramitar com a urgência “réu 

preso”.ÀS PROVIDÊNCIAS.Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura 

eletrônica.(assinado digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 50423 Nr: 984-03.2015.811.0090

 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: FRANCIELLE APARECIDA TARGA DE MEDEIROS 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Veiculos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS entre 

as partes em epígrafe.

 Entre um ato e outro, apresentou-se termo de acordo celebrado pelas 

partes, momento em que se pugnou pela sua homologação.

É o relato do necessário.

DECIDO.

 Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparentemente o acordo firmado entre as 

partes encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487, III, b, do CPC.

CONDENO ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na 

proporção de 50% para cada, na forma do art. 90, § 2º, do CPC.

Honorários advocatícios de sucumbência, na maneira entabulada pelas 

partes no acordo.

Certifique-se o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

INTIMEM-SE as partes.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinada eletronicamente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 57055 Nr: 1355-93.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos. HOMOLOGO a suspensão 

condicional do processo nos exatos termos oferecidos pelo Ministério 

Público. O denunciado fica advertido que a suspensão poderá ser 

revogada se no curso do prazo ele vier a ser processado por outro crime 

ou contravenção. O prazo prescricional fica suspenso enquanto vigorar 

este benefício. Expirado o prazo sem revogação ou sobrevindo notícia 

acerca do descumprimento das condições/prática de um novo crime ou 

contravenção pelo denunciado, voltem os autos conclusos para 

deliberação. PUBLICADA em audiência, saem os presentes devidamente 

intimados. EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Itaúba-MT para 

fiscalização das obrigações assumidas, devendo a Serventia do Juízo se 

atentar que o acusado poderá ser localizado no endereço constante na 

Ref: 59. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS”. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Ghauber Silva Queiroz, Assessor de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34936 Nr: 271-38.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVEIRA TARGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de acordo realizado entre as parte e homologado pelo 

Coordenador Geral do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª 

Região.

Assim, expeça-se requisição de pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para o 

pagamento do débito, devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias, em consonância com as disposições contidas no artigo 443, 

§ 1º, § 2º e § 3º, da CNGC.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Após o encaminhamento do Alvará Judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-77.2011.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASINI TRANSPORTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010013-77.2011.8.11.0090. REQUERENTE: JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: PASINI TRANSPORTES Vistos. Relatório dispensado – art. 38, 
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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. 

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. 

PROCEDA-SE com as baixas das restrições do veículo por meio do 

sistema RENAJUD. Determino que ao Sr. Gestor Judicial cumpra o art. 450, 

§3º, da CNGC, CIENTIFICANDO pessoalmente a parte exequente, por 

qualquer meio de comunicação, sobre o levantamento dos valores. 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000562-66.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. C. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAUANE STEFANIE BARBOSA RODRIGUES OAB - MT26754/O 

(ADVOGADO(A))

SUEISMARA DA SILVA CORREIA OAB - 054.397.931-86 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. E. B. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste a respeito da 

contestação, proposta de acordo e demais documentos apresentados 

pelo Requerido. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000137-39.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. W. F. D. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação a contestação. 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000357-37.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

W. T. P. B. J. (AUTOR(A))

Y. V. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON FALCAO VIEIRA OAB - PR61892 (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES CAPICHE BAIOCHO OAB - 077.330.991-88 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. T. P. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SANCHES OAB - MT26501/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação a 

contestação. 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68806 Nr: 1588-58.2015.811.0091

 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: Neusa Pinto Pereira

 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:

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69418 Nr: 192-12.2016.811.0091

 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: Thiago Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Solange 

Sousa Kreidloro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 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, 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.: 71416 Nr: 1472-18.2016.811.0091

 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: SCdLP, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 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 devedora 

(requerentes), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento da Taxa Judiciária no importe de R$ 1.572,26 (hum mil 
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quinhentos e setenta e dois reais e vinte seis centavos), a que foi(ram) 

condenado(s), nos termos da r. sentença de fls. 53 e cálculo de fl. 61. O 

valor deverá ser preenchido na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 1.572,26 de Taxa Judiciária, gerando-se guia 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73903 Nr: 1139-32.2017.811.0091

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Teixeira Ltda, Edilson Teixeira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE DILIGÊNCIA 

NEGATIVA

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, Impulsiono os autos para 

intimação da parte autora acerca da diligência negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, encartada as fls. 75/76.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68944 Nr: 1674-29.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON JOSÉ DE MATOS, SONHA BATISTA 

PONTE, Claudemir Gigliotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para intimação da parte autora para, querendo, 

IMPUGNAR à contestação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74119 Nr: 1252-83.2017.811.0091

 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 do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silson Pereira da Silva, Suely Maria de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça para citação do(s) 

requerido/executado(s) por intermédio do novo sistema CPD - Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto 

no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias 

online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com o correto 

preenchimento dos dados processuais para vinculação do depósito, no 

prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento ao Assentamento Três Cinco (R$720,00)(R$ 3,00 

por Km) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 734,00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82563 Nr: 1587-34.2019.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Barro Industria e Comércio de Madeiras LTDA - 

ME, Ademar Rossini da Silva, Antonio Raimundo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação do embargante para se 

manifestar, no prazo de 30 dias, sobre a petição de fls.09/10.

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIOS, NO ÂMBITO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ-MT

 EDITAL 3/2020-NUB

O Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Nova 

Ubiratã-MT, Doutor Glauber Lingiardi Strachicini, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

 Art. 1º - PRORROGAR o prazo de inscrições para o PROCESSO 

SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO FÓRUM DA 

COMARCA DE NOVA UBIRATÃ.

 Art. 2º - As inscrições deverão ser efetuada na sede do Fórum da 

Comarca de Nova Ubiratã-MT, até as 19h do dia 17 de fevereiro de 2020, 

considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição 

feita fora desse período.

Art. 3º - Fica alterada a data para aplicação da prova para o dia 01 de 

março de 2020, das 9 h às 12h. A confirmação da data e as informações 

sobre os locais de prova serão divulgados no Diário da Justiça Eletrônico 

e disponibilizados no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br – MENU - 

Serviços – Seleção de Estagiários – Seleção de Estagiários Comarca de 

Nova Ubiratã, oportunamente, após o encerramento das inscrições.

 Nova Ubiratã-MT, 5 de fevereiro de 2020.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito e Presidente da Comissão

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000661-85.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN TENORIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON SANTOS SARMENTO OAB - SP286898 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000661-85.2019.8.11.0107. 

REQUERENTE: EDVAN TENORIO DOS SANTOS REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO VISTOS. 

Em análise dos autos, nota-se que os fatos trazidos pela autora não 

decorrem de uma linha de raciocínio estável, pois em um momento alega 

ter contratado os serviços da parte requerida, e, em outro, diz o contrário. 

Se já não bastasse isso, aduz que efetivou o pagamento de uma média 

das parcelas pactuadas, R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais), 

contudo não acostou documentos comprovando tal argumento. Por fim, 

atribuiu como valor da causa a quantia incontroversa de R$ 4.231,95 

(quatro mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), sem 

ao menos trazer demonstrativo de cálculo para sua definição. Assim, 
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diante do detalhado, determino a intimação da parte autora, por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

corrigindo os equívocos mencionados, sob pena de extinção. Inerte, 

certifique-se e venham conclusos. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000007-64.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA MEDEIROS OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000007-64.2020.8.11.0107. AUTOR(A): 

ANITA MEDEIROS OLIVEIRA DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. VISTOS. 1.) Sem delongas, verifica-se que os 

documentos que instruem a inicial se revelam, em tese, como 

incompatíveis com a condição de hipossuficiência econômico-financeira 

que a norma processual exige para a concessão das benesses da justiça 

gratuita. 2.) Nesse tocante, determina o art. 99, § 2º, do NCPC, que “o juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” 3.) Assim, 

com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora o 

prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício da gratuidade ou para o imediato 

recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de 

indeferimento da inicial. 4.) Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000383-84.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VIEIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA STIEVEN PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000383-84.2019.8.11.0107. 

REQUERENTE: VANDERLEI VIEIRA GARCIA REQUERIDO: ANGELITA 

STIEVEN PINHO VISTOS. Chamo o feito à ordem. Efetuada a intimação da 

parte exequente como administrador-depositário dos frutos e rendimentos, 

nos termos do art. 869 do CPC (Id 23114634), mostra-se indispensável a 

oitiva da parte executada, o que até o momento não se concretizou. 

Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte executada para que se manifeste 

quanto à nomeação supra, no prazo de 24 horas. Decorrido o prazo e não 

havendo manifestação, desde já fica ratificada a nomeação do exequente 

como administrador-depositário dos frutos e rendimentos. Frustrada a 

intimação pessoal, oficie-se ao Juízo Deprecante comunicando a 

nomeação do exequente como administrador-depositário e solicitando a 

intimação dos advogados da parte executada para manifestação, nos 

termos do art. 869 do CPC. Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000383-84.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VIEIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA STIEVEN PINHO (REQUERIDO)

 

Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64552 Nr: 1507-90.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO a busca de endereço da parte executada pelos Sistemas 

INFOSEG e SIEL, uma vez que a parte exequente não comprovou o 

esgotamento dos meios possíveis para localização da parte 

devedora/executada, consoante regra do art. 476 da CNGC-TJMT. 

Ademais, tratando-se a parte autora de pessoa jurídica de direito privado 

(instituição financeira), cabe à empresa interessada a manutenção de 

seus cadastros de clientes devidamente atualizados, possuindo variados 

meios à sua disposição para diligenciar na localização da parte devedora.

 2. INTIME-SE a parte exequente, via DJe, para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

3. Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67568 Nr: 600-81.2018.811.0107

 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): CRISTIANO JOSE GHENO, RUDIMAR JOSE 

SLONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente, instada a efetuar o pagamento da complementação de 

diligência do oficial de justiça, postulou pela intimação dos executados a 

fim de que promovessem tal pagamento, vez que, conforme a previsão da 

cláusula III da minuta de acordo de ref. 30, homologada na ref. 32, o ônus 

relativo as despesas deveriam ser suportadas pelos executados.

Por outro lado, é dos autos que os executados sequer foram citados, 

posto que não foram localizados nos endereços trazidos pela exequente, 

não constituindo, desse modo, patrono para a defesa de seus interesses, 

ou seja, a tentativa de intimação daqueles restaria sem êxito.

Ademais, verifica-se que no dia 18/09/2018 o feito foi impulsionado com o 

intento de proceder a intimação da exequente para efetuar a 

complementação de diligência do oficial de justiça (ref. 25), sendo, no dia 

21/09/2018 publicada a intimação da exequente (ref. 28), e no dia 

25/09/2018 foi protocolada, pela exequente, petição de minuta de acordo, 

evidenciando, com isso, que a parte exequente tinha plena ciência, antes 

de protocolar a petição de acordo, que por ela deveria ser realizado o 

pagamento das despesas do oficial de justiça, e não o fez.

 Ainda, dispõe os §§ 1º e 2º do art. 82 do CPC que: “incube ao autor 

adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de 

ofício (...); a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as 

despesas que antecipou”.

Outrossim, não há óbice à exequente, com o pagamento das diligências 

faltantes, postular pela continuação do feito executivo, no que concerne a 

despesa que adiantou, em face dos executados.

 Desse modo, determino a intimação da exequente via DJE, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, realize a complementação da despesa de 

condução do oficial de justiça, sob pena de inscrição do débito judicial em 
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dívida ativa e bloqueio judicial.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57174 Nr: 93-91.2016.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI GAFFURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro o pedido postulado pela parte exequente na ref. 84, com fulcro no 

art. 85, § 7° do CPC, haja vista a ausência de impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Após, diante da inércia da autarquia federal, determino o pagamento, via 

RPV, precatório ou ordem judicial, nos termos do artigo 535, § 3º, incisos I 

e II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34262 Nr: 668-75.2011.811.0107

 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): T J ALVES DA SILVA AMANCIO FREIRE - ME, 

TEREZINHA JUSSARA ALVES DA SILVA AMÂNCIO FREIRE, MARIA DA 

CONCEIÇÃO BRITO DOS ANJOS, AFONSO DE LIGORIO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT, MARIA AMELIA CASSINA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16.555-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI 

DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os embargos à execução em apenso (cód. 75670) não foram recebidos 

com o efeito suspensivo, razão pela qual, determino a intimação da parte 

exequente, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar diligência útil 

ao recebimento de seu crédito, sob pena de extinção.

Ademais, considerando o advento da Lei n. 13.869/19, deverá a parte 

exequente trazer a memória de cálculo atualizada do débito.

Inerte, certifique-se e venham conclusos para extinção.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 73925 Nr: 771-04.2019.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICEU MIGUEL VINCENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Vistos.

1.) Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se 

revelam, em tese, como incompatíveis com a condição de hipossuficiência 

econômico-financeira que a norma processual exige para a concessão 

das benesses da justiça gratuita.

2.) Nesse tocante, determina o art. 99, § 2º, do NCPC, que “o juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos.”

3.) Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte 

autora o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício da gratuidade ou para o imediato 

recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de 

indeferimento da inicial.

4.) Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63671 Nr: 1142-36.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉO LUIZ BERTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ROMAN ROSS, NELSON ROMAN 

ROSS, WANDERLEIA ARALDI ROMAN ROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a planilha de débito remonta o ano de 2018, determino a 

intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos o valor atualizado da dívida, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60060 Nr: 1337-55.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR, BRA, ARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA CARVALHO DA 

GRAÇA - OAB:24004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 VISTOS.

Indefiro o pedido postulado pelo parquet, haja vista que, o rito a ser 

seguido é referente à penhora, portanto, se torna incabível a prisão do 

executado neste momento, conforme prevê o art. 528, §8°, do NCPC.

 Por outro lado, a parte executada alega a preliminar de excesso à 

execução e impossibilidade de pagamento por questões de saúde, porém, 

verifica-se que no momento oportuno, a parte executada não acostou ao 

autos o cálculo atualizado do débito, não apresentou o comprovante de 

pagamento dos valores já pagos, não apresentou atestado médico e/ou 

laudo médico e não acostou aos autos a CTPS. Diante disso, tenho por 

indeferir os pedidos apontados na ref. 65, com fulcro no art. 373, II do 

NCPC.

 No mais, considerando a entrada em vigor da lei 13.869/19, INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 30 dias, apresente cálculo 

atualizado do débito.

 Após, renove-se a conclusão para apreciação dos pedidos de ref. 51.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 76532 Nr: 18-13.2020.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado 

preliminares, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código 

de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

02 DE MARÇO DE 2020, ÀS 13H30MIN.

1.1. Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

1.2. Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

1.3. Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 
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demais termos.

2. Considerando a inviabilidade de locomoção dos réus presos pelo 

sistema carcerário mato-grossense, eis que, por diversas vezes, diante 

da insuficiência de servidores, bem como indisponibilidade de recursos, as 

solenidades designadas restam frustradas, retardando o trâmite 

processual, mostra-se necessária a realização do interrogatório por 

videoconferência, em atenção ao disposto no art. 185, inciso IV, do CPP.

2.1. Deste modo, proceda o Sr. Gestor Judiciário as comunicações 

necessárias com o estabelecimento penal onde o réu se encontra, com o 

intuito de possibilitarem a preparação dos aparelhos e instrumentos 

necessários à persecução do ato, com agendamento da data e horário 

acima, na forma do art. 1.403 e ss, da CNGC c/c a Resolução nº 105 do 

CNJ.

3. Ciência ao Ministério Público e à defesa/DPE.

4. Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53165 Nr: 779-54.2014.811.0107

 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: Gilmar Antonio Girardi, THAIANA LEE DAMO GIRARDI, 

GABRIELA DAMO GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO CAMARGO, EDGARD 

GOMES SILVA, AGROMAVE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAHIMA MULLER - OAB:235.630 

OAB/SP, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, Janone da Silva Pereira - OAB:7055-B/MT, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de urgência de sequestro de 5.355.768 

kg de soja, equivalentes a 89.262,80sc (oitenta e nove mil, duzentos e 

sessenta e duas sacas, oitenta centésimos de sacas) de soja, cuja 

lavoura foi formada nas 1.100 hectares constituídas pelas matrículas dos 

imóveis nº 481, 486, 489 e 490, do CRI de Nova Ubiratã-MT, nomeando os 

exequentes, como fiéis depositários dos frutos a serem colhidos()

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58237 Nr: 432-50.2016.811.0107

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA COSTA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 

LUCIA CRUBELATI ARAGÃO VITORINO, CARLOS ROBERTO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, DANIELA NICOLETO E MELO - OAB:145.879-SP, 

JOAO BOSCO PRUDENTE - OAB:17223, LUIZ FERNANDO DE FELICIO - 

OAB:122.421-SP, LUIZ HENRIQUE VANZO DE BARROS - OAB:150564, 

MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:MT/16528, Welton da Costa 

Rodrigues - OAB:13209 MT

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente o autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60471 Nr: 1557-53.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16035-A, JOÃO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA - OAB:26118/O, 

JOSIANE PILATTI - OAB:SC - 33611, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Não há omissão, obscuridade ou contradição na r. decisão embargada, 

a qual reconheceu o direito do embargante em receber o benefício 

previdenciário de auxílio-doença e estabeleceu que a percepção do 

benefício seria até a reabilitação ou recuperação do embargante, com a 

fiscalização da autarquia previdenciária, mormente por se tratar de 

benefício com caráter temporário, sendo inviável a fixação de data limite 

para sua percepção.

2 - No mais, a sentença prolatada está de acordo com os requisitos legais 

aplicáveis à espécie, sendo observado o livre convencimento motivado do 

magistrado prolator da decisão, com as provas trazidas e produzidas 

perante o manto do contraditório.

 3 - O que a parte pretende, na verdade, é a própria reforma da r. decisão, 

admissível somente pela via recursal adequada.

4 - Assim, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas nego-lhes 

provimento.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65420 Nr: 1932-20.2017.811.0107

 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 CNH Capital S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI - 

OAB:25276/PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988, GUSTAVO HENRIQUE 

CARVALHO ALBERINI - OAB:16.400/MT

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao postulado juntado 

na ref. 66, nos termos do artigo 9°e 10° do NCPC .

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69687 Nr: 1573-36.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68333 Nr: 997-43.2018.811.0107

 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 MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CARGILL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI CESAR TRINCAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL VIEIRA DE ARAUJO 

NETO - OAB:OAB/SP 327.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, e por tudo mais que nos autos consta, ACOLHO os 

embargos monitórios e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Reconheço a litigância de má-fé da autora, na 

forma do art. 80, incisos II e III, do CPC, aplicando-lhe multa de 8% (oito por 

cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme regra do art. 81 do 

CPC, CONDENANDO-A ao pagamento de custas processuais e honorários 
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advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC.Ante a inexistência de Defensoria 

Pública nesta comarca, ARBITRO honorários advocatícios ao defensor 

nomeado para atuar como advogado dativo do autor, em 02 (dois) URH, 

diante do mister exercido no feito, devendo a Secretaria do Juízo expedir a 

respectiva certidão após o trânsito em julgado desta decisão.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 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69229 Nr: 1360-30.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO 

- OAB:109486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Considerando a entrada em vigor da lei 13.869/19, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 30 dias, apresente cálculo atualizado do 

débito. Após, renove-se a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54048 Nr: 33-55.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Bernardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/OABMT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.) DEFIRO o pedido postulado pela parte exequente (pág.87), sob este 

aspecto, não obstante o entendimento firmado por este magistrado em 

processos anteriores quanto à necessidade de a parte exequente 

demonstrar o esgotamento dos meios para localização da parte executada 

antes de se prosseguir com a busca junto aos sistemas conveniados do 

TJMT, necessário se faz a revisão de posicionamento, à luz da regra do 

art. 256, § 3º, do CPC.

 2.) Assim, determino a expedição de ofícios às empresas de telefonia 

móvel (VIVO, CLARO, OI e TIM) e de energia elétrica local 

(ENERGISA/CEMAT) requisitando-se informações quanto à existência em 

seus cadastros de endereços da parte executada.

 3.) Sendo positiva a consulta acima, EXPEÇA-SE o necessário para 

citação.

4.) Sendo negativas as consultas, proceda a consulta através do 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e SIEL/TRE-MT quanto aos endereços 

atualizados da parte executada. Para tanto, determino ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda a inclusão das minutas junto aos respectivos 

sistemas conveniados. Sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o 

necessário para citação.

5.) Restando frustradas as tentativas acima, desde já, em consonância 

com o disposto no art. 256, inciso II, do CPC, c.c. art. 830, § 2º, do mesmo 

diploma, determino a CITAÇÃO POR EDITAL da parte executada, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências de praxe.

6.) Decorrido o prazo sem resposta, venham os autos conclusos para 

nomeação de advogado dativo.

 7.) Após, renove-se vista à parte autora/exequente para manifestação.

8.) Int. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54780 Nr: 300-27.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AURELIO ZILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VILELA BORGES - 

OAB:153893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SÉRGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por AGRO 

AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA em face de JOSÉ 

AURÉLIO ZILLI, qualificados nos autos.

Devidamente citado o executado não realizou o pagamento do débito 

descrito na exordial, tampouco ofereceu embargos à execução, razão 

pela qual foi determinada a busca de ativos financeiros, via BACENJUD, 

nas contas deste, obtendo êxito.

Instado, o executado impugnou a penhora, aduzindo a impenhorabilidade 

dos valores por depositados em conta-poupança, bem como serem 

inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos (ref. 56). O exequente, por seu 

turno, postulou pela transferência dos valores em seu favor (ref. 63).

Pois bem.

De início, insta o registrar o que dispõe o artigo 833, em seu inciso X, do 

NCPC: “São impenhoráveis: X – a quantia depositada em caderneta de 

poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Outrossim, por força da exceção prevista no § 2º, do artigo em destaque, 

a impenhorabilidade imposta pelo legislador no inciso X não prevalece em 

caso de execução de crédito de natureza alimentar.

Sem maiores delongas, constato que o executado comprovou, por meios 

documentais, que a penhora efetivada recaiu sobre sua conta poupança.

Assim, em consonância com os pedidos formulados pelo executado, bem 

como diante da natureza deste feito executivo, cobrança de títulos de 

créditos, e pautado nos artigos. 833, inciso X e 854, § 4º, do NCPC, 

DETERMINO a liberação da quantia bloqueada pelo sistema BACENJUD.

Preclusa esta decisão, proceda ao cancelamento da indisponibilidade junto 

ao sistema.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

trazer o cálculo atualizado da dívida, bem como indicar outra diligência útil 

a satisfação da tutela pretendida, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55762 Nr: 766-21.2015.811.0107

 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): ISIDRO SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MTou 

21593, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.) DEFIRO o pedido postulado pela parte exequente (pág.161), sob este 

aspecto, não obstante o entendimento firmado por este magistrado em 

processos anteriores quanto à necessidade de a parte exequente 

demonstrar o esgotamento dos meios para localização da parte executada 

antes de se prosseguir com a busca junto aos sistemas conveniados do 

TJMT, necessário se faz a revisão de posicionamento, à luz da regra do 

art. 256, § 3º, do CPC.

 2.) Assim, determino a expedição de ofícios às empresas de telefonia 

móvel (VIVO, CLARO, OI e TIM) e de energia elétrica local 

(ENERGISA/CEMAT) requisitando-se informações quanto à existência em 

seus cadastros de endereços da parte executada.

 3.) Sendo positiva a consulta acima, EXPEÇA-SE o necessário para 

citação.

4.) Sendo negativas as consultas, proceda a consulta através do 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e SIEL/TRE-MT quanto aos endereços 

atualizados da parte executada. Para tanto, determino ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda a inclusão das minutas junto aos respectivos 

sistemas conveniados. Sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o 

necessário para citação.

5.) Restando frustradas as tentativas acima, desde já, em consonância 

com o disposto no art. 256, inciso II, do CPC, c.c. art. 830, § 2º, do mesmo 

diploma, determino a CITAÇÃO POR EDITAL da parte executada, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências de praxe.
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6.) Decorrido o prazo sem resposta, venham os autos conclusos para 

nomeação de advogado dativo.

 7.) Após, renove-se vista à parte autora/exequente para manifestação.

8.) Int. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56400 Nr: 985-34.2015.811.0107

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DILMA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DAVID DOS SANTOS OLIVEIRA - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PARIZZI SOLETTI - 

OAB:15516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte requerente, bem como seu patrono via 

DJE, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32957 Nr: 308-77.2010.811.0107

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRACI SCHIO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por IRACI SCHI 

ZANELLA contra INSS, qualificados nos autos.

Na ref. 78, a exequente postulou pelo chamamento do feito à ordem, o qual 

deve ser apreciado, tendo em vista que o processo foi remetido ao E. 

TRF1, entretanto retornou sem qualquer providência tomada, seja pelo 

provimento ou não do recurso, conforme se verifica nas refs. 40 e 41, 

respectivamente.

De tal modo, diante do pedido de expedição de ofícios para a vinculação 

dos valores incontroversos, o processo continuou seu trâmite normal 

nesse piso, sendo, após o levantamento da quantia, julgado extinto pelo 

pagamento (ref. 74).

Diante do exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar sem efeito a 

sentença prolatada na ref. 74.

DETERMINO a imediata remessa dos autos ao E. TRF1.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34041 Nr: 477-30.2011.811.0107

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROMEU SCHEAFER, ANGELINA IRMA PAINI SCHEAFER, 

MARCIO LUIZ SCHEAFER, JOSE CARLOS SCHEAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7229-B/MT, 

ELIANE FRUTO - OAB:OAB/MT 11.886-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores na conta 

informada pela parte exequente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62038 Nr: 407-03.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DOS SANTOS PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.) DEFIRO o pedido postulado pela parte exequente (págs.146/150), sob 

este aspecto, não obstante o entendimento firmado por este magistrado 

em processos anteriores quanto à necessidade de a parte exequente 

demonstrar o esgotamento dos meios para localização da parte executada 

antes de se prosseguir com a busca junto aos sistemas conveniados do 

TJMT, necessário se faz a revisão de posicionamento, à luz da regra do 

art. 256, § 3º, do CPC.

 2.) Assim, determino a expedição de ofícios às empresas de telefonia 

móvel (VIVO, CLARO, OI e TIM) e de energia elétrica local 

(ENERGISA/CEMAT) requisitando-se informações quanto à existência em 

seus cadastros de endereços da parte executada.

 3.) Sendo positiva a consulta acima, EXPEÇA-SE o necessário para 

citação.

4.) Sendo negativas as consultas, proceda a consulta através do 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e SIEL/TRE-MT quanto aos endereços 

atualizados da parte executada. Para tanto, determino ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda a inclusão das minutas junto aos respectivos 

sistemas conveniados. Sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o 

necessário para citação.

5.) Restando frustradas as tentativas acima, desde já, em consonância 

com o disposto no art. 256, inciso II, do CPC, c.c. art. 830, § 2º, do mesmo 

diploma, determino a CITAÇÃO POR EDITAL da parte executada, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências de praxe.

6.) Decorrido o prazo sem resposta, venham os autos conclusos para 

nomeação de advogado dativo.

 7.) Após, renove-se vista à parte autora/exequente para manifestação.

8.) Considerando a entrada em vigor da lei 13.869/19, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 30 dias, apresente cálculo atualizado do 

débito.

 Int. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63057 Nr: 895-55.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACILENE MONTEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:OAB/BA 16.780

 Vistos.

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores na conta 

informada pela parte exequente.

Após, INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para manifestar-se acerca 

do prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção pelo pagamento.

CUMPRA-SE.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72120 Nr: 323-10.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Karine Moraes 

da Silva – OAB/MT 24659/O, para devolução dos autos nº 

323-10.2014.811.0106, Protocolo 72120, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73930 Nr: 362-70.2015.811.0106

 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: Deusa Maria Araújo de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Selma de Araújo, Rinaldo Pereira de 

Araújo, Rogério Pereira de Araújo, Tatianne Pereira Araujo de Jesus, 

Doraci da Costa de Jesus, Espólio de José Araújo Pereira, Rodrigo da 

Costa Pereira de Araujo, Taianny Aparecida Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE AZEVEDO 

ARAÚJO - OAB:MT 13.179/B, Carlos Royttmen Pires da Silva - 

OAB:MT 13983/A, Valquiria de Carvalho Azevedo - OAB:MT 9.359

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Carlos Royttmen 

Pires da Silva – OAB/MT 13.983-A, para devolução dos autos nº 

362-70.2015.811.0106, Protocolo 73930, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76208 Nr: 752-06.2016.811.0106

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - OAB:MT 

20.332/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida para que manifeste quanto ao contido na f. 

135 no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77490 Nr: 575-08.2017.811.0106

 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: Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Maringá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:MT 14.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:MT 7900/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca da proposta de 

honorários apresentada pelo Louvado, devendo a parte Requerida, em 

caso de concordância, providenciar o depósitos respectivo, comprovando 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73927 Nr: 360-03.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabrair Martins Ferreira, Orandina Rosa Goulart 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Exequente para que providencie o 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72115 Nr: 319-70.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDdS, SPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KEZIA ALVES DE 

PAULA BRAGA, para devolução dos autos nº 319-70.2014.811.0106, 

Protocolo 72115, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72116 Nr: 320-55.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDdS, SPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KEZIA ALVES DE 

PAULA BRAGA, para devolução dos autos nº 320-55.2014.811.0106, 

Protocolo 72116, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000073-47.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

IEUJACKSON DE MORAES SOUZA OAB - 040.875.292-07 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000073-47.2020.8.11.0106. 

REPRESENTANTE: IEUJACKSON DE MORAES SOUZA REQUERIDO: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Inicialmente, antes 

inclusive de analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta 

trespassar uma questão de não somenos importância. Alega o autor, na 

inicial, que não detém condições de suportar as custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer 

os benefícios da justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: 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 Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 
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automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. 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, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestar-se acerca do pedido e, após, conclusos 

para deliberação. Novo São Joaquim, 05 de Fevereiro de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-82.2014.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO GARCIA MIRANDA (EXEQUENTE)

ROBERTO GARCIA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO RODOLFO HILDEBRANDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010035-82.2014.8.11.0106 REQUERENTE: NIVALDO GARCIA 

MIRANDA, ROBERTO GARCIA MIRANDA REQUERIDO: HELIO RODOLFO 

HILDEBRANDE Vistos em correição. CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o 

integral cumprimento das determinações proferidas em sentença (Id. 

8079532), promovendo as anotações eventualmente necessárias. 

Havendo qualquer requerimento pelas partes INTIME-SE a parte contrária 

para que se manifeste e, e seguida, retornem os autos conclusos para 

deliberação, caso contrário, ARQUIVE-SE o feito com baixas e anotações 

de praxe. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010742-79.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DE S. C. SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010742-79.2016.8.11.0106 EXEQUENTE: TELMA FERREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: LUCIENE DE S. C. SANTOS Vistos em correição. O 

presente feito apresenta questão de maior complexidade, demandando 

estudos para que seja prolatada decisão. Sendo assim, nos termos do art. 

21, inciso V, da CNGC – Foro Judicial, permanecerá concluso e será 

incluído em pasta específica do PJE para apreciação no prazo de 60 dias. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71030 Nr: 272-33.2013.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. Seara Guimarães-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Madalena Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Referência: Autos n.º 71030 (272-33.2013.811.0106)

 Considerando que, até o momento, não se vislumbram aos autos a devida 

procuração outorgando poderes a advogada peticionante, mesmo já 

intimada para promover o ato (fl. 79-v), declaro sem efeito os pedidos 

referidos.

 Proceda-se o desentranhamento das petições assinadas por ela (fls. 74 e 

77).

 Intime-se pessoalmente a autora para que, no prazo de 10 (dez) dias), 

manifesta sobre o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001437-24.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO AGUIAR BALEEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO APARECIDO DA LUZ (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1001437-24.2019.8.11.0095. 

EXEQUENTE: ADEVALDO AGUIAR BALEEIRO EXECUTADO: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, AMARILDO APARECIDO DA 

LUZ Vistos, Cite-se o Executado para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou 

carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação 

a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. Não encontrado o Executado, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830, do Código de Processo Civil. As citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6h e depois das 20h, observado 

o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. O Executado 

deverá ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica o Executado advertido que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. O Exequente, por sua vez, deverá ter 

ciência de que, não localizado o Executado, deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código 

de Processo Civil. Por fim, registre-se que, independentemente de nova 

ordem judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o 

Exequente poderá requerer diretamente ao Cartório Distribuidor, a 

expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos 

fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Expedida a certidão, caberá ao Exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. A presente decisão, assinada devidamente instruída, 

servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Intime-se. PARANAITÁ, 13 de janeiro de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66026 Nr: 456-51.2015.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDIANE JOSÉ DA SILVA - 

OAB:12.745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Nos termos do artigo 6º, § 2º e artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADO O REQUERIDO, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença Ref: 52. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 148,98 

(Cento e quarenta e oito reais e noventa e oito 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 

INSTÂNCIA", selecionar o item (CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Selecionar o item custas, incluir o valor e 

gerar a guia e da mesma forma no item de taxa judiciária. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) por 

intermédio do Sistema PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Fica cientificado que o não pagamento dentro do prazo 

estipulado, qual seja o de 05 (cinco) dias, estará o CNPJ do requerido 

sujeito a protesto.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010136-75.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO EMILIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 29 de 

agosto de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. 

"...intime-se a parte reclamante para no prazo 15 (quinze) dias, emende o 

pedido inicial, juntando nos autos cópia do comprovante de residência em 

seu nome ou o contrato de locação do imóvel, devidamente registrado 

firma em Cartório, de forma legível, e assinatura das partes desta 

Comarca, sob pena de indeferimento da petição inicial sem o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485 do CPC...." 8010136-75.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.677,22; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: JACINTO EMILIANO 

Parte Ré: EXECUTADO: ADEMIR CORREA DA SILVA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 
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PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010136-75.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO EMILIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 29 de 

agosto de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. 

"...intime-se a parte reclamante para no prazo 15 (quinze) dias, emende o 

pedido inicial, juntando nos autos cópia do comprovante de residência em 

seu nome ou o contrato de locação do imóvel, devidamente registrado 

firma em Cartório, de forma legível, e assinatura das partes desta 

Comarca, sob pena de indeferimento da petição inicial sem o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485 do CPC...." 8010136-75.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.677,22; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: JACINTO EMILIANO 

Parte Ré: EXECUTADO: ADEMIR CORREA DA SILVA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000029-86.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RODRIGO PINHEIRO MORAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO MACHADO CUSTODIO OAB - MT6435/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA 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 Por determinação do 

MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeando como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade, Dr. Gilberto Machado 

Custódio, OAB/MT nº 6435, para que no prazo legal apresente defesa do 

réu. PEDRA PRETA, 5 de fevereiro de 2020. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA 

E INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Ato Ordinatório Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO

Processo Número: 1001374-24.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON SILVA DE PAULA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA 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 o feito por 

determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeando como 

Advogada dativa a causídica militante nesta municipalidade - Drª. Anelise 

Souza Araújo Dias - OAB/MT nº 25.360, para proceder a defesa do réu, 

para tanto apresentar resposta a acusação no prazo de 10 (dez) dias. 

PEDRA PRETA, 5 de fevereiro de 2020. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Ato Ordinatório Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO

Processo Número: 1000037-63.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTON RENATO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA 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 52/2007 - CGJ, impulsiono o feito por 

determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca nomeando como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

José Mauro de Ribamar e Silva - OAB/MT nº 25.752, para que no prazo de 

10 (dez) dias, apresente resposta a acusação, no feito. PEDRA PRETA, 5 

de fevereiro de 2020. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: 

Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1001199-30.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: 

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA Endereço: RUA SENADOR FILINTO MULLER, 

235, VILA OLGA MARIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78725-020 POLO 

PASSIVO: Nome: OLGA FERREIRA DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

SENADOR FILINTO MULLER, 235, VILA OLGA MARIA, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78725-020 Senhor(a) Advogada: A presente referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de patrona da autora, 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: Entrevista Sala: Instrução e 

Julgamento Data: 01/04/2020 Hora: 14:00 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. 

PEDRA PRETA, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69877 Nr: 1429-26.2018.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Widal & Marchioretto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuel de Campos Widal 

Filho - OAB:7.197-B

 Vistos etc.

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.

Tendo em vista que a decisão de fls. 452/457 do processo de 

recuperação judicial sob o nº 14639-12.2015.811.0003, que tramita 

perante o Juízo da 4ª. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, 

deferiu o processamento da recuperação judicial do embargado, o mesmo 

faz jus à suspensão da execução.

Desta feita, concedo ao embargante a suspensão da execução de título 

extrajudicial sob nº 477-86.2014.811.0022 – código 44499, por 180 dias, 

nos termos do artigo 6º, §4º da Lei 11.101/2005 C/C artigo 921, inciso II do 

CPC.

Intime-se o embargado para, querendo, impugne o presente embargo no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2019.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16287 Nr: 962-62.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeronimo Gonçalves Basilio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se Ação de Cumprimento de Sentença interposto por Jeronimo 

Gonçalves Basílio em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.

Os valores foram depositados pela executada em favor da exequente (fls. 

89/90).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem,

Em fls. 89/90 a executada deu por quitado o débito da execução, 

acostando relatório comprovando quitação. Assim sendo, a presente ação 

deve ser extinta.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino parcialmente o pleito de fls. 95, tendo em vista a impossibilidade 

de expedição de alvará de forma identificada como pleiteada, ou seja, na 

conta do causídico, mas identificando o autor como beneficiário dos 

valores.

Assim, determino o levantamento dos valores, na conta do causídico 

informada em fls. 95.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13741 Nr: 1458-62.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaplan Administradora de Bens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leme & Pereira Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rene Paschoal Liberatore - 

OAB:36290, Wagner Max Tavares dos Santos Silva - OAB:MT/15.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE, em razão da busca 

infrutífera de fls 208, para indicar bens passíveis de penhora em nome do 

executado, sob pena de suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, 

conforme dispõe o artigo 921, §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12465 Nr: 498-09.2007.811.0022

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Valdomiro Bravo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo de Direito da Comarca de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Bezerra dos Santos - 

OAB:9.521-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Com relação ao bem a ser restituído nos autos, motocicleta 

Honda CG 125 Titan Ks, ano/modelo 2002/2003, placa JZS9068, no que 

concerne à sua destinação, o Provimento nº 06/2017 – CGJ regulamenta a 

destinação dos bens apreendidos em inquéritos e processos criminais no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.Consoante o artigo 

2º, incisos I, II e III do referido Provimento, os bens móveis apreendidos, de 

quaisquer naturezas, em inquéritos e processos criminais, deverão ser 

procedidos em alienação antecipada com o intuito de evitar depreciação 

natural ou provocada, ou por ela venha a perder valor em si, devido ao 

tempo, desuso, defasagem ou envelhecimento inevitável, venha a perder a 

aptidão funcional ou para o uso adequado, ou que de qualquer modo 

venha a perder a equivalência com o valor real na data da 

apreensão.Salienta-se que, os veículos apreendidos neste Juízo ficam 

depositados no pátio da Delegacia de Polícia e do Ciretran, locais este 
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inadequado para sua conservação, haja vista que o bem apreendido fica 

exposto a forças naturais, tais como raios solares e chuva, bem como, há 

possibilidades de ações humanas contribuírem para sua depreciação, 

através de furtos, por ausência de segurança no local, além disso, o bem 

sofre a deterioração mecânica natural pelo desuso, desvalorização e 

descaracterização com o passar do tempo.Desse modo, com o fito de 

resguardar o valor do bem apreendido, consoante preceitua o Provimento 

n. 06/2017-CGJ e a Recomendação n. 30/2010-CNJ, DETERMINO a 

alienação antecipada da motocicleta Honda CG 125 Titan Ks, ano/modelo 

2002/2003, placa JZS9068.EXPEÇA-SE mandado de avaliação da referida 

motocicleta, devendo o Oficial de Justiça realizar também um auto de 

constatação do estado de conservação e grau de depreciação em que o 

veículo se encontra, relatando pormenorizadamente, bem como constatar 

se o bem está apto ao uso funcional ou se serve apenas para 

comercialização de peças/sucata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19391 Nr: 666-69.2011.811.0022

 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): Marcos Vinicius Selviria Taveira, Jailson 

Pereira Aguiar, Santiago de Jesus Amadeu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 Vistos etc.Com relação ao bem apreendido nos autos, Fiat Palio Fire, 

placa KAQ0518, conforme se observa em fls. 37, no que concerne à sua 

destinação, o Provimento nº 06/2017 – CGJ regulamenta a destinação dos 

bens apreendidos em inquéritos e processos criminais no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.Consoante preceitua o artigo 2º, 

incisos I, II e III do referido Provimento, os bens apreendidos em inquéritos 

e processos criminais, sejam eles móveis, de qualquer natureza, que 

tiveram seu perdimento, deverão ser procedidos a sua alienação 

definitiva. Assim, tendo em vista que os réus foram condenados pelo 

crime de tráfico de drogas nos autos de nº 402-37.2011.811.0027 – 

código 13106 que tramita na Comarca de Itiquira – MT, DECRETO o 

perdimento do bem, descrito no parágrafo anterior, em favor da União, nos 

termos do art. 63 da Lei 11.343/06.Desse modo, DETERMINO a realização 

de alienação definitiva do veículo Fiat Palio Fire, placa KAQ0518, 

apreendido no feito, por leilão judicial, nos termos dos artigos 2º, incisos II 

e III, 4º e 5º do Provimento nº 06/2017 – CGJ.EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação da referida motocicleta, devendo o Oficial de Justiça realizar 

também um auto de constatação do estado de conservação e grau de 

depreciação em que o veículo se encontra, relatando 

pormenorizadamente, bem como constatar se o bem está apto ao uso 

funcional ou se serve apenas para comercialização de peças/sucata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20034 Nr: 1311-94.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICSdCFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGM, RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT/9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 129, haja vista que a diligência requerida já foi 

deferida e cumprida às fls. 91/93.

Assim, nos termos do artigo 921, inciso III e §1º, do Código de Processo 

Civil, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se, abrindo-se vista à parte exequente para 

que 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): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40367 Nr: 119-92.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H C da Silva Vígolo ME, Hellen Cristina da Silva 

Vígolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - Proc de 

MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 71, haja vista que há informação aos autos de que 

as partes entabularam procedimento de compensação (fls. 64).

Determino que a parte exequente junte aos autos a decisão do processo 

de compensação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento 

provisório do feito, com fulcro no artigo 40, §2º, da Lei nº 6.830/80.

Ademais, intimem-se as partes executadas para juntarem documentos 

comprobatórios da alegação de liquidação do débito em fls. 67/68, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42138 Nr: 402-81.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ricardo Pereira Luzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134

 Vistos etc.

Verifica-se o equívoco no despacho de fls. 172, conforme certidão de fls. 

175, haja vista que naquele despacho ao citar “custas processuais”, 

deveria ter sido constado o termo “pena-multa”.

Portanto, determino a compensação da pena-multa com o valor da fiança 

prestada, sendo o valor remanescente devolvido ao Réu.

Intime-se o Réu para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe aos autos 

conta bancária.

Após com a conta informada, expeça-se o alvará para liberação dos 

valores.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42584 Nr: 840-10.2013.811.0022

 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: Cicero dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da autor e condeno o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS a conceder o auxílio-doença e convertê-lo em 

aposentadoria por invalidez ao requerente Cicero dos Santos, no valor de 

um salário mínimo mensal, conforme artigo 44, da Lei nº 8.213/91, devido a 

partir da data da citação do requerido Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, fl.27-v, (parcelas vencidas), e a DIP – data do início de pagamento 

das parcelas vincendas, a partir da data desta sentença.Declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas à vista da isenção determinada pela 

Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, 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).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, 

a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 
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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 correção 

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.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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43014 Nr: 1250-68.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel dos Santos dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.Com relação ao bem apreendido nos autos, motocicleta Honda 

CG Titan 125, cor prata, placa JZZ4380, conforme se observa às fls. 14, 

no que concerne à sua destinação, o Provimento nº 06/2017–CGJ 

regulamenta a destinação dos bens apreendidos em inquéritos e 

processos criminais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso.Consoante preceitua o artigo 2º, incisos I, II e III do referido 

Provimento, os bens apreendidos em inquéritos e processos criminais, 

sejam eles móveis, de qualquer natureza, que tiveram seu perdimento, 

deverão ser procedidos a sua alienação definitiva.Salienta-se que, os 

veículos apreendidos neste Juízo ficam depositados no pátio da Delegacia 

de Polícia e do Ciretran, locais este inadequado para sua conservação, 

haja vista que o bem apreendido fica exposto a forças naturais, tais como 

raios solares e chuva, bem como, há possibilidades de ações humanas 

contribuírem para sua depreciação, através de furtos, por ausência de 

segurança no local, além disso, o bem sofre a deterioração mecânica 

natural pelo desuso, desvalorização e descaracterização com o passar 

do tempo.Desse modo, tendo em vista que a motocicleta Honda CG Titan 

125, cor prata, placa JZZ4380, não teve sua propriedade comprovada e 

não se sabe onde se encontra o proprietário do bem, DECRETO O 

PERDIMENTO DO BEM.Desse modo, DETERMINO a realização de alienação 

definitiva da motocicleta Honda CG Titan 125, cor prata, placa JZZ4380, 

apreendida no feito, por leilão judicial, nos termos dos artigos 2º, incisos II 

e III, 4º e 5º do Provimento nº 06/2017 – CGJ.EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação da referida motocicleta, devendo o Oficial de Justiça realizar 

também um auto de constatação do estado de conservação e grau de 

depreciação em que o veículo se encontra, relatando 

pormenorizadamente, bem como constatar se o bem está apto ao uso 

funcional ou se serve apenas para comercialização de peças/sucata.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47927 Nr: 2191-81.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemiro Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s): Denunciado(a): Claudemiro Martins de Oliveira, 

Cpf: 36731021172, Rg: 500.323 SSP MS Filiação: João Martins de Oliveira 

e Claudemira Rosa de Oliveira, data de nascimento: 30/05/1968, 

brasileiro(a), natural de Naviraí-MS, convivente, pintor, Endereço: Rua 

Artur Orlato N 190, Ao Lado do Mercado do Salomão, Bairro: Altos da 

Pedra Preta, Cidade: Pedra Preta-MS,

Valor das Custas Processuais:557,81 (quinhentos e cinquenta e sete 

reais e oitenta e um centavos)

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, §5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Vanessa M. Lemos Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49855 Nr: 533-85.2015.811.0022

 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: Lúcia Aparecida Bueno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de Ref: 48, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50779 Nr: 913-11.2015.811.0022

 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: Elza dos Santos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de Ref: 43, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50780 Nr: 914-93.2015.811.0022

 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 Helena Borges de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de Ref: 48, no 

prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61754 Nr: 1213-02.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilian Bragança Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s): Denunciado(a): Wilian Bragança Alves, Rg: 

19937105 SSP MG Filiação: André Alves Silvério e Maria Nunes Bragança, 

data de nascimento: 10/06/1991, brasileiro(a), natural de São josé da 

safira-MG, solteiro(a), sevente de pedreiro, Endereço: Rua: Tancredo 

Neves, 22, Bairro: Vila São Marcos, Cidade: Pedra Preta-MG,

Valor das Custas Processuais:558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais 

e sessenta centavos)

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, §5º da 

CNGC-TJMT
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Nome e cargo do digitador:Vanessa M. Lemos Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78674 Nr: 2007-52.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Francisca Rezende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:MT/15.193, Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ Dr. Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior para que apresente as Razões ao Recurso de Apelação, no 

prazo legal.

 Intimação Advogado de Herdeiro (Inventário)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3514 Nr: 504-26.2001.811.0022

 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): Ester Assumpção Martins Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Sérgio 

Tadeu Henriques Marques - OAB:205.005 SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GENIA PONTES DA 

SILVA DE PAULA, para devolução dos autos nº 504-26.2001.811.0022, 

Protocolo 3514, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51897 Nr: 1425-91.2015.811.0022

 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: Odair do Lago Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRANCISCA DE 

FREITAS - OAB:20673/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Odair do Lago Silva 

em face de Banco do Brasil S/A todos devidamente qualificados nos 

autos.

Em ref. 56, o executado peticionou declarando que o débito foi quitado, 

motivo pelo qual requer a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Tendo em vista o pagamento do débito pelo executado, a presente ação 

deve ser extinta.

 Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, em decorrência da satisfação da 

obrigação.

Expeça os alvará para a liberação dos valores, conforme requerido em 

petição de ref.61.

Custas a cargo do executado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquive-se.

Às providências.

Pedra Preta, 03 fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53544 Nr: 312-68.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdS, MLSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Maria Luiza Sousa 

Rodrigues, representada por sua genitora Lucimar Basso de Sousa, em 

desfavor de Josaulo Rodrigues Mendes, ambos qualificados nos autos.

Na certidão proferida em ref. 67 determinou a intimação pessoal da parte 

autora, nos termos da legislação vigente e provimento n° 056/07-CGJ..

Em ref. 71 foi acostado aos autos a certidão do Oficial de Justiça, com 

diligência positiva de intimação da parte requerente.

Contudo, apesar de intimada a parte autora deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, conforme se vê em ref. 74.

 Instando a manifestar a representante do Ministério Público, manifestou 

pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Custas a cargo da parte autora.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56101 Nr: 1189-08.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdA, MVAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de sentença proposta por Maycon Victor Amaral 

de Souza, representada por sua genitora Simone Almeida do Amaral, em 

desfavor de Marcos Antônio de Souza, ambos qualificados nos autos.

No despacho proferido em ref. 51 determinou a intimação pessoal da parte 

autora, no prazo de 10 (dez) dias manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção do feito.

Em ref. 59 foi acostado aos autos a certidão do Oficial de Justiça, com 

diligência positiva de intimação da parte requerente.

Contudo, apesar de intimada a parte autora deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, conforme se vê em ref. 62.

 Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.
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 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57132 Nr: 1592-74.2016.811.0022

 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: Jorge Luiz Tosta Berêta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de cobrança de benefício de seguro de vida proposta 

por Jorge Luís Tosta Bereta, em desfavor da Companhia de seguros 

aliança do Brasil , todos devidamente qualificados nos autos.

 Em Petição acostada de ref. 40, o autor declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 40.

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, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58994 Nr: 2473-51.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana Ferreira Bifi, KVFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequias Cícero de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Kethlyn Vitória Ferreira 

de Souza, representada por sua genitora Poliana Ferreira Bifi, em 

desfavor de Ezequias Cícero de Souza, ambos qualificados nos autos.

Em ref. 23 foi acostado aos autos a certidão do Oficial de Justiça, com 

diligência negativa de intimação da parte requerente.

Instando a manifestar a representante do Ministério Público (ref. 34), 

manifestou pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Custas a cargo da parte autora.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46286 Nr: 1579-46.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilma Batista do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 SENTENÇA

 Trata-se de ação penal ofertada pelo representante do ministério Público, 

em face de WILMA BATISTA DO NASCIMENTO, já qualificada nos autos.

Em audiência realizada em ref. 42, o réu WILMA BATISTA DO 

NASCIMENTO, foi beneficiada com a suspensão condicional do processo 

pelo Ministério Público, sendo homologada por este Juízo.

Em decisão de ref. 43, foi decretado à suspensão do processo e do prazo 

prescricional.

Instado à manifestação (ref. 92), o representante do Ministério Público 

manifestou pela extinção da punibilidade da ré WILMA BATISTA DO 

NASCIMENTO.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que fora ofertada o Sursis processual à acusada MARIA 

APARECIDA TEIXEIRA, conforme ref. 42, tendo ela aceitado as medidas 

impostas.

Conforme se vê em ofício de ref. 49 e certidão de ref. 89, verifica-se que 

a ré MARIA APARECIDA TEIXEIRA, cumpriu integralmente com as 

condições impostas, na transação penal ofertada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autora da fato, 

WILMA BATISTA DO NASCIMENTO, já devidamente qualificada, em face do 

cumprimento integral das condições impostas.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Renato 

Gonçalves Raposo OAB/MT 9892-B, arbitro os honorários advocatícios em 

03 (três) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47397 Nr: 2001-21.2014.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Nubia Alves da Silva, Eva Maria Alves de Lima, 

Ivan de Lima, Adão José Alves, Magnovaldo Nilton Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Anita Francisca Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Badra Dib - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação Inventário interposta por Joelma Núbia Alves em face 

dos bens da “de cujus” Anita Francisca Alves devidamente qualificados 

nos autos.

O despacho proferido ref.87, determinou a intimação pessoal da 

inventariante para, no prazo de 10 (cinco) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Em ref. 94 foi acostado aos autos o mandado de intimação, com diligência 

negativa de intimação, pelo fato do endereço estar errado.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor deixa de realizar os atos e diligências que lhe competir, este 

deixar decorrer o prazo sem promover o determinado, os autos serão 

extintos sem julgamento do mérito, conforme o artigo 485, inciso III do 

Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47473 Nr: 2029-86.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de ref. 54, nos termos do artigo 854, §5º, do 

Código de Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora, 

determinando a liberação dos valores do débito penhorados em favor da 

parte exequente, o qual deverá ser intimado para informar conta bancária 

em seu nome para a liberação dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50997 Nr: 1009-26.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuilson Filisbino Ribeiro, Rodrigo Hauagge do 

Prado, João Osmar de Oliveira, Ana Rezende Portela de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO ALVES 

PINTO - OAB:4738

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, por carta, para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do presente feito, sem resolução do mérito.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59564 Nr: 144-32.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fanisteli Stefani Ladeia da Cunha, Leandro 

Pedro da Silva, Julio Profidio de Souza, Getulio Martins Sirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Fellipe Batista 

Vilamaior - OAB:MT/20699

 Vistos etc.

Indefiro pleito de ref. 59.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço da requerida 

Fanisteli Stefani Ladeia da Cunha em pesquisa ao sistema INFOSEG, 

determino sua citação, com a mesma finalidade do teor de ref. 50, no 

endereço: RUA SÃO NICOLAU, nº S/N– BAIRRO CONJUNTO 

HABITACIONA – COMPLEMENTO QD 22 LT 14- RONDONÓPOLIS/MT – CEP 

78.734.242.

Caso a citação for negativa, venham-me os autos conclusos para analisar 

o pleito de ref. 59.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54017 Nr: 461-64.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos dos Santos Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de carta, para cumprir 

diligências solicitadas em certidão de ref. 46, para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Indefiro pleito de ref. 59, visto que ainda não foi cumprido pleito de ref. 46.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54246 Nr: 526-59.2016.811.0022

 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: MdNJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, decretando a interdição da interditanda Anita Maria 

Conceição Silva, declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos 

de sua vida civil, na forma do artigo 754, do Código de Processo Civil, 

nomeando como curadora definitiva sua filha Maria das Neves Januário 

dos Santos.Em obediência ao disposto no artigo 755, do Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente sentença no registro de pessoas, publique-se a presente e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, se está já estiver 

em funcionamento, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela.Ressalte-se que deverá ser 

observado o que determina o oficio circular 482/05-CGJ/DJA (ID 

102643).Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Aline 

Brilhante Braga de Oliveira OAB/MT 16.334, nos presente feito, arbitro os 

honorários advocatícios em 03 (três) URH. E ante os serviços prestados 

pele advogado nomeado Dr. Gilberto Machado Custódio OAB/MT 6.435, 

arbitro os honorários advocatícios em 01 (uma) URH conforme a tabela da 

OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.Expeça-se o termo de curador.Sem custas, face à 

gratuidade de justiça. Ciência ao representante do Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56102 Nr: 1190-90.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Almeida do Amaral, MVAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de sentença proposta por Maycon Victor Amaral 

de Souza, representado por sua genitora Simone Almeida do Amaral em 

desfavor de Marcos Antônio de Souza, todos devidamente qualificados 

nos autos.

 Em certidão acostada em ref. 68, o autor, bem como sua genitora 

declarou que desistem do prosseguimento do processo, inclusive de 

valores que estejam bloqueados, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Instando a manifestar a representante do Ministério Público (ref. 71), 

manifestou pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 68.

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.

Determino liberação do valor bloqueado da conta do executado Marcos 

Antônio de Souza em ref. 59.

 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, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57353 Nr: 1707-95.2016.811.0022

 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: Cleisson Sampaio Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de 

preenchimento dos requisitos contidos nos artigos 42, 59 e 60, todos da 

Lei nº 8.213/91, para a concessão do benefício de auxílio-doença e a 

conversão em aposentadoria por invalidez, pleiteado pelo requerente 

Cleisson Sampaio Cardoso.Sem custas face à gratuidade judiciária.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58153 Nr: 2081-14.2016.811.0022

 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: Antonio Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de previdenciária de manutenção e conversão de 

benefício por incapacidade interposta por Antônio Pereira de Souza em 

desfavor do Instituto nacional do seguro social, devidamente qualificado 

nos autos.

A parte requerida apresentou contestação em ref. 40.

A parte autora em ref. 46 manifestou requerendo a extinção da presente 

ação, tendo em vista que está recebendo benefício de ”auxílio acidente” e 

houve o processo de reabilitação profissional.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A parte autora requereu a extinção da presente ação, pelo motivo de estar 

recebendo auxílio acidente e houve o processo de reabilitação 

profissional.

Em detida análise aos autos, entendo que o presente feito deve ser extinto 

pela perda superveniente de seu objeto.

Assim, uma vez realizada a satisfação da obrigação, objeto da presente 

ação, desapareceu o interesse de agir, impondo-se a extinção do 

processo pela perda do objeto.

ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse 

processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58743 Nr: 2366-07.2016.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->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): Danilo Araújo Tramarim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 SENTENÇA

Vistos etc.

Diante da desistência do tramite do Requerimento de Busca e Apreensão 

do veículo descrito na inicial, com fundamento disposto no artigo 3º, § 12, 

do Decreto-Lei n.º911/69 com as alterações, conforme petição acostada 

de ref. 84, DETERMINO o arquivamento do presente autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59363 Nr: 40-40.2017.811.0022

 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 do Carmo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:MT/13.088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS a conceder o auxílio-doença e convertê-lo em 

aposentadoria por invalidez a requerente Maria do Carmo Dias, no valor de 

um salário mínimo mensal, conforme artigo 44, da Lei nº 8.213/91, devido a 

contar da data da cessação do benefício de aposentadoria por invalidez, 

qual seja, 31/08/2016, (comunicação de decisão INSS anexo aos autos), 

(parcelas vencidas), e a DIP – data do início de pagamento das parcelas 

vincendas, a partir da data desta sentença.Declaro extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO a requerente 

Maria do Carmo Dias, a implementação do benefício auxílio-doença com 

conversão em aposentadoria por invalidez no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de difícil reparação é 

evidente, já que se trata de verba de caráter 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 correção 

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.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 com as devidas cautelas de estilo.Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59501 Nr: 111-42.2017.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti - 

OAB:MT 19.871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Elizeu Souza dos 

Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente 

qualificados nos autos.

Às ref. 72 e 73 foram expedidas as requisições de pequeno valor para o 

pagamento do débito, sendo depositado nos autos, conforme ref. 76 e 77.

O exequente peticionou em ref. 77 requerendo o levantamento dos valores 

depositados nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45924 Nr: 1407-07.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMCdS, Maria Merces da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Luan Matheus Costa 

dos Santos representado neste ato por sua genitora Maria Mercês da 

Costa em face do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente 

qualificados nos autos.

Em ref. 48 foi expedida a requisição de pequeno valor para o pagamento 

dos honorários advocatícios, sendo depositado nos autos, conforme ref. 

58.

A exequente peticionou em ref. 63 requerendo o levantamento do valor 

depositado nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52996 Nr: 107-39.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Domingos de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:SP/265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de carta via correio, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Defiro pleito de ref. 51.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53672 Nr: 356-87.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, por mandado, para dar andamento 

ao feito informando se possui interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito por abandono.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e abre-se vista 

dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62470 Nr: 1574-19.2017.811.0022

 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: RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de oferecimento de alimentos c/c regulamentação de 

visitas interposta por Rodrigues Meireles dos Santos em face de Mauro 

Henrique Borges dos Santos, menor, representado por sua genitora 

Cleidiane de Moraes Borges devidamente qualificados nos autos.

O despacho proferido ref. 32, determinou a intimação pessoal da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestasse no interesse do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Em ref. 40 foi acostado aos autos certidão do Oficial de Justiça, com 

diligência negativa de intimação da parte autora, alegando que se encontra 

em lugar incerto e não sabido.

Instando a manifestar o representante do Ministério Público, manifestou 

pela extinção do feito, sem resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor deixar decorrer o prazo sem promover o determinado, os autos 

serão extintos sem julgamento do mérito, conforme o artigo 485, inciso III 

do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63581 Nr: 2023-74.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMOS, KTSMOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, por mandado, para dar andamento 

ao feito informando se possui interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71243 Nr: 1998-27.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Desta feita, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução 

do feito, com fulcro nos artigos 6º, 9º e 10, todos do Código de Processo 

Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:a)Especifiquem as provas que pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, justificando sua adequação e pertinência ao caso 

(art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento;b)Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 
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ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, CPC);c)Especifiquem, 

com objetividade, quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, CPC);d)Manifestem acerca da possibilidade do julgamento do mérito.Por 

oportuno, ressalvo, que a especificação de provas não obstará o eventual 

julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida as 

hipóteses dos artigos 355 e 356, ambos do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71282 Nr: 2020-85.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Cândida do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Dalberto de Faria - 

OAB:SP/49.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lídio Alves dos Santos 

- OAB:156187/SP, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:SP/192.649

 Desta feita, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução 

do feito, com fulcro nos artigos 6º, 9º e 10, todos do Código de Processo 

Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:a)Especifiquem as provas que pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, justificando sua adequação e pertinência ao caso 

(art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento;b)Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, CPC);c)Especifiquem, 

com objetividade, quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, CPC);d)Manifestem acerca da possibilidade do julgamento do mérito.Por 

oportuno, ressalvo, que a especificação de provas não obstará o eventual 

julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida as 

hipóteses dos artigos 355 e 356, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71406 Nr: 2071-96.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilcéia Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução 

do feito, com fulcro nos artigos 6º, 9º e 10, todos do Código de Processo 

Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:a)Especifiquem as provas que pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, justificando sua adequação e pertinência ao caso 

(art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento;b)Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, CPC);c)Especifiquem, 

com objetividade, quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, CPC);d)Manifestem acerca da possibilidade do julgamento do mérito.Por 

oportuno, ressalvo, que a especificação de provas não obstará o eventual 

julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida as 

hipóteses dos artigos 355 e 356, ambos do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60926 Nr: 818-10.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFVS, JMVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos interposta por Jessé Miguel 

Vieira Valério, representados por sua genitora Érika Fabricia Vieira Silva, 

em face de Jessé Lopes Valério, todos devidamente qualificados nos 

autos.

A parte exequente peticionou em ref. 41, informando que executado 

efetuou o pagamento do débito e requereu a extinção do feito.

Instado a se manifestar (ref. 45) o Ministério Público pugnou pela extinção 

da execução, tendo em vista a satisfação integral do débito alimentar.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Antônio Roberto 

dos Santos OAB/MT n° 18.254-B, arbitro 04 (quatro) URH, a ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça a respectiva certidão.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60928 Nr: 820-77.2017.811.0022

 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: Antônia Gerônima da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. O acordo se regerá pelas cláusulas descritas 

ref:20 dos autos do processo. Condeno o requerido aos honorários de 

sucumbência que 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). Tendo em vista o cálculo 

apresentado pela autora conforme ref:60, referente ao período de 

09/03/2016 (DER) a 24/08/2017 (DIB), 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. Se não 

houver impugnação e por não verificar qualquer irregularidade no 

demonstrativo discriminado do crédito, desde já, dou-o por homologado, e 

determino que seja requisitado o pagamento por intermédio da 

Procuradoria Geral Federal, nos termos do artigo 535, §3º, inciso II, 

expedindo-se o RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) meses, 

contado da entrega da requisição, conforme determina o referido artigo. 

Sem custas. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 
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arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59910 Nr: 319-26.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:MT/19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para se 

manifestar.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60353 Nr: 508-04.2017.811.0022

 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: AJdSM, Clarice de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido do autor, e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder o Benefício Assistencial de Amparo Social à 

pessoa portadora de deficiência - BPC/LOAS ao requerente Auancer 

Junior de Souza Martins, na base de um salário mínimo mensal, de acordo 

com o artigo 20, caput, da Lei nº 8.742/93, devido a partir da data da 

entrada do requerimento administrativo, qual seja, 20 de janeiro de 2016, 

conforme fls.17, (Comunicado de indeferimento pelo INSS anexo aos 

autos).Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.Outrossim, ante a 

decisão supra, CONCEDO ao requerente Auancer Junior de Souza 

Martins, a implementação do benefício no prazo de dez (10) dias, sob 

pena de MULTA Região, tenho que a “existência da irreversibilidade 

inserta no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob 

pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. 

Adhemar 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.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.Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001391-60.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. O. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001391-60.2019.8.11.0022 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO 

ATIVO: Nome: MIGUEL ANGELO DA SILVA MOREIRA Endereço: rua 

pernambuco, 111, vila canaa, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: NILCICLEIA DE SOUZA OLIVEIRA Endereço: Atualmente 

em lugar incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:..."O Requerente e a 

Requerida Nilcicleia conviveram em união estável desde meados de 2009 e 

tiveram três filhos N. E. de S.M, nascido em 21.01.2014; K. A. de S. M., 

nascido em 22.04.2016 e A. N. de S. M., nascida em 16.02.2012, conforme 

certidões de nascimento anexas. Ocorre que em 25 de outubro de 2019, 

quando o Requerente acordou encontrou uma carta na sua cama escrita 

pela ex-companheira, afirmando que estava indo embora, não lhe amava 

mais e que estava com outra pessoa, conforme carta anexa. A Requerida 

abandonou o lar, deixando o Requerente com os três filhos do casal e 

desde então nunca mais fez contato com o Requerente e sequer com os 

filhos. Assim, desde 25 de outubro de 2019, quando a Requerida 

abandonou o lar, os filhos Nicollas, Kallew e Angela ficaram sob a guarda 

de fato do Requerente/genitor, motivo pelo qual requer regularizar a 

guarda de fato dos menores. Outrossim, o Requerente informar que, no 

momento, dispensa receber pensão alimentícia da Genitora Nilcicleia para 

os filhos. Portanto, o Requerente tem a intenção de cuidar dos filhos e 

possui melhores condições para tanto, justificando-se a manutenção da 

guarda de fato, e procedência do pedido para obter judicialmente guarda 

definitiva unilateral. Diante dos fatos narrados, vem o Requerente 

socorrer-se do poder Judiciário para solucionar a lide"... 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, MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM, digitei. PEDRA PRETA, 5 de fevereiro 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 
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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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44254 Nr: 300-25.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s): Denunciado(a): Ivonete Rodrigues Barbosa, 

Cpf: 01816471178, Rg: 1697143-4 SSP MT Filiação: Geraldo Rodrigues e 

Maria Aparecida Rodrigues, data de nascimento: 01/05/1981, brasileiro(a), 

natural de Pedra preta-MT, convivente, do lar, Endereço: Rua Rosa Zulk - 

N. 115, Bairro: Centro Leste, Cidade: Primavera do Leste-MT,

Valor das Custas Processuais:559,84 (quinhemtos e cinquenta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos)

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, §5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Vanessa M. Lemos Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000013-40.2017.8.11.0022. REQUERENTE: JEAN APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 

25413237. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação 

imposta na sentença em favor da parte autora, conforme pleiteado em 

petição de ref. 25413237. Após, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000013-40.2017.8.11.0022. REQUERENTE: JEAN APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 

25413237. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação 

imposta na sentença em favor da parte autora, conforme pleiteado em 

petição de ref. 25413237. Após, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-87.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MACHADO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA DECISÃO Processo: 

1000070-87.2019.8.11.0022. INTERESSADO: DANILO MACHADO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA Vistos etc. 

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 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. 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 11 de março de 2020, às 08h20min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa Comarca. Cite-se a parte requerida no 

endereço indicado nos autos conforme termo de audiência ID 21538079, 

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. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por JOSE MENDES DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, 

verifico que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Inicialmente, com relação a alegação de excesso no cálculo por ser 

indevido o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, verifica-se que 

inexiste na legislação que disciplina o processo no âmbito dos juizados 

especiais previsão de pagamento de honorários de sucumbência relativos 

à fase de cumprimento de sentença. A controvérsia quanto a execução 

dos honorários, é pacificada pelo Fórum Nacional de Juizados Especiais 

(FONAGE). Vejamos: ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, 

do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região, já firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir 

os honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no 

Juizado Cível: “JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DESCABIMENTO. 1. A lei de regência dos Juizados Especiais definiu, 

taxativamente, as hipóteses de arbitramento de honorários de 

sucumbência: a) na sentença , quando restar demonstrado que o autor 

ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o recorrente for vencido no recurso 

que interpôs contra a sentença , desde que o vencedor tenha advogado 

constituído nos autos. 2. Inexiste na legislação que disciplina o processo 

no âmbito dos juizados especiais previsão de pagamento de honorários de 

sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença , o que, em 

virtude da especialidade, afasta a aplicação das previsões do CPC. (TRF-4 

– MS: 50066207620194047000 PR 5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: 

GUY VANDERLEY MARCUZZO, Data de Julgamento: 04/07/2019, 

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” (sic) Desse modo, com razão à 

parte executada, devendo ser afastada a incidência de honorários em 

10% sobre o valor do débito, posto que a execução foi garantida na sua 

integralidade dentro do prazo para o pagamento do débito. Ante o exposto, 

ACOLHO a impugnação de Id. 23799768, reconhecendo o excesso na 

execução em decorrência da incidência de honorários advocatícios, por 

consequência, HOMOLOGO o cálculo de Id. 18316727, devendo ser 

excluído os honorários em 10% sobre o débito, ou seja, o valor devido é 

de 5.885,50 (cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 

centavos) devidamente atualizado. Satisfeito o credor, exaurida está a 

função jurisdicional. Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, 

julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, em face do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência do pagamento 

do débito. Transitada em julgado, expeça-se o alvará para liberação dos 

valores acima mencionados em favor da parte exequente, quanto aos 

valores remanescentes depositados nos autos, devolva-os à parte 

executada. Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62370 Nr: 2050-83.2010.811.0028

 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: Terezinha de Jesus Rosa Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Proceder a intimação da parte Requerente, por meio do seu patrono, para 

que seja retificado o cálculo em observância ao decidido em ref. 132, 

inclusive com relação aos honorários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113069 Nr: 2418-19.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iristina Batista de Arruda Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves- 

Procurador Federal INSS - OAB:

 INTIMANDO as PARTES, para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

os cálculos atualizados dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185152 Nr: 6076-12.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Carvalho de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonathan Carvalho Azevedo 

- OAB:10543/MT

 Intimar advogado do acusado para no prazo legal apresentar defesa 

previa nos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19021 Nr: 2315-56.2008.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jainil Marcia do Espirito Santo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Farias Saber - 

OAB:15959/MT

 Certifico para intimar o advogado do Acusado do retorno dos autos, bem 

como, manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84913 Nr: 251-97.2013.811.0028

 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 José dos Santos Neto, Alaerce José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Pereira da Silva, Silvina Gonçalves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hudson Cesar Melo Faria - 

OAB:6474, Jasson Borralho Paes de Barros - OAB:9937-B/MT, João 

Vicente Montano Scaravelli - OAB:3933-MT, Ricardo Ferreira Garcia 

- OAB:7313/MT

 INTIMANDO as partes do inteiro teor da petição de ref. 258/259, onde 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 622 de 732



consta a indicação da NOVA DATA, HORÁRIO e LOCAL para Instalação 

dos Trabalhos Periciais e Vistoria Técnica, conforme segue: ? DATA: 

14/02/2020 (quatorze de fevereiro de dois mil e vinte); ? HORÁRIO: 08h 

(oito horas); ? LOCAL: Em frente ao Fórum da Comarca de Poconé, 

Avenida Dom Aquino nº 372 - Centro.

Sobre a data e hora indicada, caso a serventia judiciária considere 

insuficiente para publicação no diário, fica desde já consignado como data 

alternativa 30 (trinta) dias subsequentes, ressalvando que a nova data 

deverá ser em dia útil.

OBSERVAÇÃO: FAZ-SE OPORTUNO ESCLARECER QUE O LOCAL ACIMA 

INDICADO DESTINA-SE COMO PONTO DE ENCONTRO ENTRE AS PARTES 

E O PERITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93208 Nr: 2365-09.2013.811.0028

 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: Sidney Rafael de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marleide Almeida Fonseca Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odila Zorzi - OAB:8619

 DESPACHO

Vistos,

Considerando que a petição à ref. 38 fora juntada ao processo principal, e 

que a continuidade de juntadas no presente pedido de habilitação de 

credito torna-se desnecessária, uma vez que já fora proferida sentença 

de mérito;

CERTIFIQUE-SE do transito em julgado, e posteriormente CUMPRA-SE 

integralmente a sentença de ref. 22, e após ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100068 Nr: 1740-38.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Zeferino de Paula Fo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana de Matos Araujo - 

OAB:18347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

 Considerando que nada mais foi requerido, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado do acórdão, intimem-se as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 10(dez) dias.

 Após nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104904 Nr: 143-97.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gonçalina Pereira de Souza Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - Procurador Federal - OAB:0

 DESPACHO -

VISTOS,

Consoante juntada de ofício do COREJ atestando o depósito dos 

honorários, expeça-se alvará para levantamento dos valores devidos a 

causídica.

Anoto que o valor remanescente ultrapassa o valor do RPV, sendo via 

Precatório, e, portanto o pagamento não é feito à comarca de Poconé, não 

havendo que se falar em expedição de alvará de autorização por este 

juízo com relação aos valores remanescentes.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105433 Nr: 298-03.2015.811.0028

 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: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocilene Lemes De Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliete Santana Matos - 

OAB:10423/CE, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando o feito que se encontra parado a mas de 30 (trinta) dias, 

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Cumpra-se.

Após, façam os autos conclusos.

Kátia Rodrigues Oliveira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110418 Nr: 1724-50.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anedilson Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jiselda Mara de Oliveira 

Campos - OAB:94.645-MG

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando a rotineira remessa desnecessária ao Gabinete realizada 

pela Secretaria deste Foro na presente ação, remessa equivocada ao 

IRMP (autos 123883), dentre outros atos de impulsionamento simples em 

outras demandas;

Nota-se que mais uma vez, ainda que devidamente certificado, fora 

realizada a conclusão desnecessária ao Gabinete, tendo em vista que 

após a apresentação de memoriais finais pelo Ministério Publico no âmbito 

dos processos criminais, se intima a defesa do réu para apresentação de 

memoriais finais, que também podem ser denominados de alegações 

finais, determinação constante do despacho de ref. 65.

Diante dos fatos, sendo notório que nas decisões deste juízo está 

constantemente sendo ressaltada que a Secretaria do juízo necessita ter 

atenção no cumprimento de seus atos que são essenciais ao regular 

andamento do feito, DETERMINO AO GESTOR DA SECRETARIA DA VARA 

que entregue a cada servidor cópia específica e integral dos artigos da 

CNGC MT onde contem expressamente quais funções lhes incumbem, 

além de outras disposições que julgar necessário para o regular exercício 

do trabalho, realizando a comunicação de alerta verbal prevista no 

Provimento 005/2008/CM artigo 6º §1º.

INTIME-SE a defesa para apresentar memoriais finais no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114970 Nr: 2964-74.2015.811.0028

 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: Adaci Conceição Miranda da Silva, Rosemeiry de 
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Almeida Lobo Martins, Rosane Silbene Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Miranda - 

OAB:20.517/0/MT, Eduardo Adelino Semedo Fernandes - 

OAB:20.518/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença.

Intimado para efetuar o pagamento, o Município apontou a necessidade de 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I do CPC.

Em análise aos autos, verifica-se que a soma dos valores obtidos pela 

parte autora na ocasião da liquidação da sentença ultrapassam o previsto 

no art. 496, III, §3º do CPC, isto é, 100 salários mínimos, portanto, está 

sujeita ao reexame necessário, consoante bem apontado pelo Município.

Dessa forma, CHAMO O FEITO A ORDEM para determinar o reexame 

necessário, em acordo com o art. 496 do CPC, devendo os autos serem 

remetidos ao Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115787 Nr: 3180-35.2015.811.0028

 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: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Biral de Freitas - 

OAB:12.678-A/MT, Rafael Costa Bernardelli - OAB:13.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Certifico para intimar as partes o retorno dos autos, bem como, manifestar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117511 Nr: 354-02.2016.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelia Francisca de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS ALVES DE ARAUJO 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:MT/8740-A

 CÓDIGO: 117511

DESPACHO

 VISTOS,

Considerando o decurso de tempo, a apresentação de cálculos.

 Dê-se vista ao embargante.

 Não havendo manifestação, presumir-se-á a concordância da Autarquia.

 Após Certifique-se, façam os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118443 Nr: 599-13.2016.811.0028

 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: João Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 DESPACHO

 VISTOS,

Nota-se que as partes manifestaram pela produção de prova testemunhal.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 7 de 

maio de 2020, às 16h30min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120227 Nr: 1114-48.2016.811.0028

 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: Moacyr de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Augusto Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948/MT, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - 

OAB:14.485/MT, Jander Tadashi Babata - OAB:12.003-MT, Vittor 

Arthur Galdino - OAB:13.955/MT

 Certifico para intimar as partes o retorno dos autos, bem como, manifestar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128937 Nr: 3765-53.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelson Elias de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para no prazo legal, manifestar nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130353 Nr: 4529-39.2016.811.0028

 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: Atila Josias Correa de Arruda, CAIO PIO DA SILVA 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRAKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Gonçalo Gomes da 

Silva Junior - OAB:7940

 CÓDIGO: 130353

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de uma Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar.

Indeferido o a produção de provas periciais ref. 74.

Considerando a manifestação do requerido de ref. 73, onde foram 

apresentados rol de testemunha.

 Diante do exposto, designo a audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 28 de Maio de 2020, às 13h30min.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147324 Nr: 7672-02.2017.811.0028
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Jose de Souza Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 Intimar advogado do denunciado para no prazo legal apresentar as 

alegações finais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164947 Nr: 5810-59.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio da Cruz, ALDEJANY DIAS DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21354/MT, Luciana Borges Moura Cabral - 

OAB:6755/MT

 DESPACHO

 VISTOS,

Cumpra-se integralmente a ref. 4, expedindo Certidão de Execução nos 

termos do art. 828 do CPC/2015.

INTIME-SE o exequente para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar o 

valor atualizado.

 Após, façam os autos conclusos para análise do pedido de ref.33.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 178509 Nr: 3889-31.2019.811.0028

 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: Luis Lauremberg Eubank de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celzair Ferreira de Santana, Bradesco Auto RE 

Cia de Seguros LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Eduardo Mahon - OAB:6363/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando a realização de acordo e expedição de alvará de 

levantamento de valores nos autos em apenso (código 170041), intime-se 

o exequente para manifestar se tem interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 05 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115701 Nr: 3153-52.2015.811.0028

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMR, LMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdO, HLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido Ministerial à ref. 121, CERTIFIQUE-SE a secretaria da vara, 

se os autores estão ou já foram habilitados à adoção e se constam ou já 

contaram no cadastro de pessoas interessadas na adoção desta 

Comarca; Se os requeridos foram destituídos do poder familiar em feito 

com transito em julgado; Se a infante consta no cadastro de pessoas 

interessadas na adoção desta Comarca, Estadual ou Nacional de crianças 

e adolescentes em condições de serem adotadas, bem como DESIGNO a 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 26 de Março de 2020, às 

14h00min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

CIÊNCIA ao MP.

Após, Conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se 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: 1000146-59.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000146-59.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ADILSON 

FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILCECLEIDE FATIMA DE 

OLIVEIRA, MAURICIO BUENO MAGALHAES POLO PASSIVO: AVON 

COSMÉTICOS 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 Poconé Data: 18/03/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1001704-03.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALYCE ARRUDA FRANCA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR OAB - MT4759-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 23/10/2019 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001704-03.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALYCE ARRUDA FRANCA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR OAB - MT4759-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para intimação 

da parte recorrida apresentar as contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-57.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE AMORIM DUARTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001972-57.2019.8.11.0028. INTERESSADO: JOSEANE AMORIM DUARTE 

REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA SENTENÇA VISTOS, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito. A parte requerente protocolou pedido de desistência da presente 

ação à ID 27151403. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-88.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000157-88.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ALZIRA MARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE DA 

SILVA POLO PASSIVO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 18/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro 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: 1000023-95.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO PEREIRA LEITE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(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, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000798-47.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON JOSE DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 2705-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Lopes Gomes de Souza, Juliano 

Cézar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NARD - 

OAB:242011, Andiely Renata Teruel Deon - OAB:OAB-MT 25647-O, 

KARINE DE GOIS CONRADI - OAB:22077/O, ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Vistos.

À vista de tudo que consta nos autos, NOMEIO a douta Advogada Dra. 

Karine de Gois Conradi, OAB/MT n° 22077/O, para patrocinar da defesa de 

JULIANO CÉZAR APARECIDO DE OLIVEIRA, nos termos e prazos legais – 

CPP, art.422 e seguintes.

Logo, INTIME-SE a causídica para se manifestar no que entender de 

direito, especialmente se haverá existências de teses/defesas conflitantes 

com o corréu WELINTON LOPES GOMES DE SOUZA. Caso positivo, 

faça-me os autos conclusos para a nomeação em favor deste último.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que OFICIE-SE a competente subseção da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT) e a respectiva Defensoria 

Pública, a fim de que informem a possibilidade/disponibilidade de 

indicação/designação de um causídico para patrocinar a defesa dos 

corréus, tendo em vista as diversas nomeações outrora infrutíferas.

Promova os respectivos cadastramentos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 2705-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Lopes Gomes de Souza, Juliano 

Cézar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NARD - 

OAB:242011, Andiely Renata Teruel Deon - OAB:OAB-MT 25647-O, 

KARINE DE GOIS CONRADI - OAB:22077/O, ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Certifico que intimo a advogada Dra. Karine de Gois Conradi, para 

defender os interesses do denunciado Juliano Cézar Aparecido de 

Oliveira, nos termos da decisão ref: 397.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 46534 Nr: 390-66.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria 

Natalina Palmieri Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324-OAB/MT

 Vistos.

Não havendo óbice, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público à 

ref. 339, de modo que DETERMINO a INTIMAÇÃO do diretor da Cadeia 

Pública local, a fim de que preste informações acerca das circunstâncias 

da prisão/cela do acusado Paulo Faruk de Moraes, indicando se o preso 

ainda se encontra em cela separada e, caso negativo, qual a razão de sua 
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retirada, bem como se houve comunicação ao Juízo e à defesa acerca da 

adoção de tal medida.

Sem prejuízo disso, INTIME-SE a defesa técnica para se manifestar no que 

entender de direito.

Atente-se as providências outrora determinadas nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 48093 Nr: 1389-19.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo da Luz Félix, Ilson Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828, Vanderson Pauli - OAB:13534/MT

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, INDEFIRO os 

pedidos formulados pelas defesas dos acusados RONALDO DA LUZ 

FELIX e ILSON ROSA DE OLIVEIRA, e MANTENHO AS ORDENS DE 

CUSTÓDIAS tais como foram lançadas, uma vez que a necessidade da 

segregação cautelar restou demonstrada, com espeque em dados 

concretos dos autos.Atente-se as deliberações exaradas na 

audiência.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1880 Nr: 407-69.2000.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): Valmir Carlos Bobbi, Pedro Bobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Diante do pagamento da taxa devida, os autos foram desarquivados para 

extração de cópias conforme petição de fls. 180.

 Nestes termos, procedo a Intimação do exequente, dando-lhe ciência do 

desarquivamento, sendo certo que com o decurso do prazo, sem 

requerimento/providÇencias, os autos retornação ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-58.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOLORES WALTER DA CONCEICAO - ME (REQUERIDO)

N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000122-58.2020.8.11.0019 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO TENORIO DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - EPP 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: 20/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000445-97.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Ole Bonssucesso Consignados S/A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1000445-97.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 563,96 

ESPÉCIE: [Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE ALVES DAS CHAGAS, 

Endereço: Rua Ipê, s/n, Cohab, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO, Endereço: 

ALVARENGA PEIXOTO, 974, 8 ANDAR, SANTO AGOSTINHO, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através de seu advogado, acerca da 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 13/03/2020 13:30, no 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS., 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso). PORTO DOS 

GAÚCHOS, 5 de fevereiro 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.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 9/2020-CPAN

O Doutor Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretor a do Foro 

da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR o Sr. GUILHERME SILVA CARVALHO, inscrito no RG n. 

21231990 SSP/MT e no CPF n. 037.929.571-75, para exercer o cargo de 

Assessor de G abinete I - Grupo Operacional PDA-CNE-VII - do Gabinete 

da Terce ira Vara desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse, Compromisso e Entrada em Exercício, o qual deverá ser 

assinado e editado a partir da publicação desta Portaria.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte, 5 de fevereiro de 2020

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000442-56.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMAR RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA por meio de seu(sua) advogado(a, para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar número da conta bancária, para 

que seja providenciado a expedição do alvará eletrônico pelo sistema 

SISCONJUD.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000133-64.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José Manoel Sebastião (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000133-64.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: GUERINO GOMES REQUERIDO: JOSÉ MANOEL SEBASTIÃO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Considerando certificado pelo oficial de justiça, sem a devida a 

finalidade cumprida, devolva-se ao Juízo deprecante com as baixas 

necessárias. PORTO ALEGRE DO NORTE, 4 de fevereiro de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44626 Nr: 554-18.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandrina Cabral Pessoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi expedido precatório – PRC nos autos para 

pagamento das parcelas atrasadas ao requerente, bem como o decurso 

do prazo maior para o seu processamento, defiro o derradeiro pedido, 

procedendo a quitação do honorário sucumbencial, consoante alvará 

anexo.

 No mais, aguarde-se em secretaria o pagamento das parcelas atrasadas.

Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 72902 Nr: 4791-90.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO TOMAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT, Mário Sérgio dos Santos Ferreira Junior - 

OAB:OAB/MT 12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foram expedidos os RPV´s e consequentes alvarás 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.

 Alvará eletrônico das parcelas atrasadas devidamente expedido, 

consoante anexo. O valor referente aos honorários sucumbenciais foi 

liberado anteriormente (ref. 112).

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 83295 Nr: 5044-44.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENE RIBEIRO LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foram expedidos os RPV´s e consequentes alvarás 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.

 Alvará eletrônico do honorário sucumbencial devidamente expedido, 

consoante anexo. O valor principal foi liberado anteriormente mediante a 

expedição do alvará juntado em ref. 89.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12039 Nr: 599-95.2008.811.0059

 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 Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622, Ronia Maria Barros 

Milhomem - OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e consequentes alvarás 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, consoante anexos.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20630 Nr: 1255-47.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 
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OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 154, intime-se pessoalmente a parte autora 

para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção destes autos.

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20812 Nr: 467-34.2009.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ivo de Miranda Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Catiucia Lins de Almeida - 

OAB:10.126 - MT, Cynthia Durante - OAB:10282/MT, Grasiela Elisiane 

Ganzer - OAB:5384-E, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT

 Vistos.

Anote-se o necessário junto ao distribuidor e na capa dos autos para 

constar que se trata de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que o executado foi citado por edital e 

quedou-se inerte. O curador especial nomeado nos autos declinou da 

nomeação, consoante a certidão de fl.129.

Assim sendo, nos termos da Súmula 196 do STJ, tendo em vista a 

ausência de defensor público nesta comarca, nomeio como curador 

especial nos autos, o advogado, Dr. TIAGO da SILVA MACHADO AOB/MT 

N° 17908/O, o qual devera ser intimado da presente nomeação e do prazo 

para apresentação de embargos.

Na sequência, intime-se a parte exequente para manifestar no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001859-10.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001859-10.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): EDIMILSON PEREIRA RODRIGUES REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Após a oitiva das testemunhas, o advogado da parte 

autora apresentou alegações finais orais remissivas. Considerando a 

ausência da autarquia requerida, apesar de devidamente intimada, 

torna-se prejudicada a apresentação das suas alegações finais. 

Encerrada a instrução, mantenham-se os autos conclusos para sentença. 

PORTO ALEGRE DO NORTE, 4 de fevereiro de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000547-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CORACY ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000547-33.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CORACY ALVES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária de 

concessão de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria 

rural por invalidez (pescadora artesanal) proposta por CORACY ALVES 

DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos já qualificados nos autos. Narra a inicial, em linhas gerais, que a 

autora está com 53 (cinquenta e três anos de idade) sendo que exerce 

atividade laboral como pescadora. Relata que a autora é portadora de 

osteoartrose da coluna dorsal há dez anos, estando incapacitada de 

exercer atividade laborativa para prover seu próprio sustento. Entende 

que se encontram presentes os requisitos para a concessão do benefício 

de aposentadoria rural por invalidez. Em decisão inaugural foi deferido o 

benefício da justiça gratuita à autora e determinada a citação da autarquia 

requerida (fl.43). Citada, a autarquia requerida apresentou contestação, 

sustentando, em linhas gerais, que a requerente não comprovou o labor 

rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício e o 

cumprimento da carência exigida, bem como estar incapacitada para o 

trabalho e insusceptível de reabilitação, pugnando pela improcedência do 

pedido (fls. 45/57). Sobreveio decisão saneadora fixando os pontos 

controvertidos e deferindo a produção de prova pericial, bem assim 

nomeando perito (fls. 68/69). Realizado o exame médico pericial, o laudo 

foi acostado aos autos às fls. 73/76. Em contínuo as partes foram 

intimadas para se pronunciarem sobre o laudo pericial (fl. 78), tendo a 

autora se manifestado à fl.79; já a autarquia requerida manteve-se silente. 

Vieram-me os autos conclusos. 4É o relatório. Fundamento e decido. Pois 

bem. Trata-se de ação previdenciária para a concessão de aposentadoria 

rural por invalidez de pescadora artesanal, sob a alegação de estar a 

autora acometida de osteoartrose e, com isso, incapacitada para exercer 

atividade laboral. Dispõe o art. 25, caput e inciso I, e art. 42, caput, da Lei 

nº 8.213/91: “Art. 25. A concessão de 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; II – (...); III – (...). “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de 

auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição.” Outrossim, segundo o art. 39, I da 

Lei 8.213/91, para que a autora tenha o direito ao benefício previdenciário 

deve comprovar, primeiro, a incapacidade total e permanente para 

atividade laboral habitual, por fim, o efetivo exercício de atividade rural em 

regime de economia familiar pelo prazo equivalente à carência. Quanto o 

primeiro requisito, em análise do laudo médico pericial, acostado às fls. 

73/76, constata-se que a ora autora não está incapacitada para o trabalho 

e para o exercício de atividade para prover o seu sustento. Relata o 

expert através do laudo pericial que apesar da parte autora ser portadora 

de Outros Transtornos de discos e intervertebrais (CID M51), Cervicalgia 

(CID M54.2) e Dor Lombar baixa (CID M54+5), tais moléstias não a 

incapacitam para exercer a atividade que outrora exercia. Além disso, 

enfatizou que tais doenças poderão ser controladas com fisioterapia, o 

que impedirá a progressão delas. Acrescentou, ademais, que a autora não 

faz tratamento especifico e não se consultou com médio ortopedista, 

mesmo o tratamento sendo oferecido pelo SUS. Por fim, concluiu que 

“periciada não apresenta alteração em rx que justifique incapacidade 

laboral, sendo a queixa e intensidade de dor sujeitos e passiveis de 

acompanhamento fisioterápico”. Observa-se, então, que o quadro 

delineado pelo perito judicial e os documentos juntados na exordial não 

comprovam a incapacidade definitiva (nem a incapacidade temporária) da 

autora para o trabalho ou para a atividade habitual. Assim, considerando 

que o expert constatou que as patologias (Outros Transtornos de discos e 

intervertebrais, Cervicalgia, Dor Lombar baixa) que ensejou o requerimento 

administrativo do benefício e o ajuizamento da presente demanda não tem 

caráter incapacitante, bem como é passível de tratamento, através do 

qual, inclusive, as moléstias não se agravarão, por consequência não 

possui o direito à concessão da aposentadoria rural por invalidez. Lado 

outro, como a requerente não é portadora de doença incapacitante, 
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torna-se desinfluente a produção de prova testemunhal para demonstrar o 

exercício de atividade rural e, com isso, a sua qualidade de segurada 

especial. Dessa forma, ausente um dos requisitos necessários para a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, qual seja, a 

incapacidade total e permanente para o trabalho, o pedido inicial deve ser 

rejeitado. Dispositivo Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

aposentadoria rural por invalidez proposto Coracy Alves da Silva, por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora nas 

custas e despesas processuais, observada a condição suspensiva de 

exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência, eis que 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Porto 

Alegre do Norte /MT, 05 de fevereiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-52.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA - MT 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Vistos etc. Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 

EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS, em que questiona a sentença 

proferida quanto a fundamentação. Os Embargos de Declaração nada 

mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores 

da sentença ou do acórdão que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem 

contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Considerando a 

tempestividade do presente Embargos de Declaração, mister consignar 

que referido recurso é ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 83 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. O 

embargante alega que a sentença é Omissa, todavia seus argumentos não 

assistem razão. Neste contexto, observa-se que o pedido da parte 

embargante, extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já 

que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual 

vício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 

1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os 

embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na 

sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, 

não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero 

inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Assim sendo e em 

análise ao teor da sentença embargada, observa-se que não assiste 

razão a parte embargante quanto suposta omissão e obscuridade Desta 

forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e não de 

aperfeiçoamento do julgado, a sentença embargada deve permanecer 

inalterada. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, pelo 

conhecimento dos embargos de declaração, porque são tempestivos e no 

mérito opino pelo NÃO ACOLHIMENTO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002555-46.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

O. N. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GEANE MELO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002555-46.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada nos autos, bem como para apresentar eventuais quesitos 

para formulação da perícia médica e indicar assistente técnico, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 5 de fevereiro de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002028-94.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHABLO TAINA LOPES DE SOUZA OAB - MT26946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002028-94.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a petição juntada do ID 

28882567, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Porto Alegre do Norte, 5 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001179-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ FRITZEN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001179-59.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de sua advogada para, no prazo de 

15 (quinze) dias: 1 - Reiterando a intimação de ID 26887209, informar nos 

autos o nome dos avós paternos do menor, a fim de viabilizar a expedição 

do Mandado de Retificação de Registro Civil; 2 - Apresentar manifestação 

em relação à certidão do Oficial de Justiça, juntada no ID 28884285. Porto 

Alegre do Norte, 5 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002557-16.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MOITINHA SOBRINHO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 5 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001436-50.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DA SILVA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado da parte autora para ciência da 

sentença

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001921-50.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS MATOS ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001921-50.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 26409363, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 5 de fevereiro 

de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001314-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE DO NASCIMENTO LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILON ARAUJO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001314-71.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade reiterar a 

intimação das partes, por meio de seus advogados para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informarem nos autos o nome dos avós paternos da 

criança, a fim de possibilitar a expedição de mandado de retificação de 

registro civil. Porto Alegre do Norte, 5 de fevereiro de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001369-85.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA (EXEQUENTE)

LUCICLEIA PINTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1001369-85.2019.8.11.0059 GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA e outros 

YMPACTUS COMERCIAL S/A 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 

por meio de seu advogado para tomar ciência do teor da r. sentença 

exarada nos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 5 de fevereiro de 2020. 

SAMARA COELHO DE SOUZA Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002509-57.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUGUINEY BATISTA CUNHA OAB - MT0015890A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA RITA DAMIAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE RUA 

16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE 

DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono os autos a fim de Intimar a parte embargada para que, 

querendo, ofereça impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

doa artigo 920, I, do Código de Processo Civil .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 75912 Nr: 449-02.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Gomes Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte autora, mediante publicação 

no DJE, e a parte requerida, mediante remessa dos autos, para, querendo, 

no prazo legal, apresentar manifestação acerca do inteiro teor das 

requisições de RPV expedidas nos autos, nos termos do art. 11 da 

Resolução nº 458, de 4 de outubro de 2017, do Conselho da Justiça 

Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 97463 Nr: 1170-17.2018.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita damasceno da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o valor atualizado, acrescido de juros e correção 

monetária, conforme demonstra o cálculo de ref. 61, é maior do que 60 
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(sessenta) salários mínimos, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte autora, por intermédio de sua advogada, para informar se 

pretende renunciar ao excedente, a fim de viabilizar a expedição de RPV, 

ou se deseja a expedição de PRECATÓRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 97594 Nr: 1252-48.2018.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte autora, mediante publicação 

no DJE, e a parte requerida, mediante remessa dos autos, para, querendo, 

no prazo legal, apresentar manifestação acerca do inteiro teor das 

requisições de RPV expedidas nos autos, nos termos do art. 11 da 

Resolução nº 458, de 4 de outubro de 2017, do Conselho da Justiça 

Federal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45553 Nr: 1364-90.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguimar Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giorgy Willian Gomes Luz - 

OAB: 25.384-A/MT, Italo Regis de Amorim Freitas - OAB:16502/PB

 DECISÃO

Levando em conta que as testemunhas de defesa não foram encontradas 

nos endereços fornecidos pela defesa, homologo sua desistência tácita.

 Tendo em vista que o acusado não foi localizado, conforme certidão de 

ref: 48, decreto sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

 Assim, declaro encerrada a instrução criminal e determino a abertura de 

vista aos sujeitos processuais para apresentarem alegações finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 58577 Nr: 2518-75.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para fins de INTIMAR a defesa do acusado Ivan Ferreira de Souza, 

por intermédio de seu advogado, Dr. Itiel Gomes Costa - OAB 21499-O/MT, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 60130 Nr: 3376-09.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Galdino dos Santos, Lucas Silva de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT, Tiago da 

Silva Machado - OAB:17908 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para fins de INTIMAR a defesa dos acusados, por intermédio de 

seus advogados, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 45553 Nr: 1364-90.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguimar Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giorgy Willian Gomes Luz - 

OAB: 25.384-A/MT, Italo Regis de Amorim Freitas - OAB:16502/PB

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para fins de INTIMAR a defesa do acusado, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 110959 Nr: 8668-67.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genildo Goes dos Santos Filho, Vulgo "Peu"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELTON SCHWINGEL - 

OAB:31314

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para fins de INTIMAR a defesa do acusado Genildo Goes dos 

Santos Filho, por intermédio de seu advogado, Dr. Nelton Schwingel , 

OAB/MT nº 14.175-A , para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-34.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EGLE DE JESUS PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO SANTANA DOS SANTOS (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima, em decisão proferida em Id. 28830671, impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar a parte autora, através de seu Advogado, via DJE, 

para emendar a inicial a fim de colacionar aos autos os comprovantes de 

hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000304-35.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. G. D. S. (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

sua Advogada, via DJE, para manifestar quanto à devolução do Mandado 

pelo Oficial de Justiça, indicando novo endereço para citação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54953 Nr: 1274-28.2014.811.0098
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oreni José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 Autos: 1274-28.2014.811.0098.

Código: 54953

1. Vistos.

2. Compulsando os autos, verifica-se que em petitório de fls. 36/39, o 

advogado da parte requerente nada manifestou acerca da informação 

apresentada pela parte requerida em fls. 34.

3. Diante do exposto, determino que seja realizada nova intimação da parte 

autora, para que manifeste-se acerca do contido em fls. 34, no prazo de 

15 (quinze) dias.

4. Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Porto Esperidião/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53867 Nr: 411-72.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO Nº 411-72.2014.8.11.0098

CÓDIGO 53867

1. Vistos.

3. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de fazer 

com Pedido de Tutela Específica de Urgência, proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Porto 

Esperidião, ambos devidamente qualificados nos autos.

4. Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 5. Inicialmente, postergo a análise dos pedidos de fls. 255, considerando 

que às fls. 256/280, o município requerido informou o cumprimento da 

sentença prolatada.

6. Diante do exposto, determino que intime-se o Ministério Público para que 

manifeste-se acerca do petitório de fls. 256/280.

7. Após, voltem-me os autos conclusos.

8. Intimem-se.

 9. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 27 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53245 Nr: 1303-15.2013.811.0098

 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): Valdete Neves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - OAB:

 PROCESSO Nº 1303-15.2013.8.11.0098

CÓDIGO 53245

1. Vistos.

2. Postergo a análise da manifestação Ministerial de fls.292 e determino 

que intime-se a parte requerida para manifestar quanto às provas que 

pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, com a devida justificativa 

de sua necessidade, sob pena de indeferimento.

 3. Após, venham-me os autos conclusos para, saneamento, designação 

de audiência de instrução (em caso de necessidade) ou sentença.

4. Intimem-se.

 5. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 27 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 66561 Nr: 644-93.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:10.565

 Autos nº. 644-93.2019.811.0098 (Código: 66561)

Vistos em correição.

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

JOELSON DE CAMPOS CEBALHO, por satisfazer os requisitos do art. 41 

do CPP, e por existir nos autos a presença dos pressupostos 

processuais, das condições da ação penal e principalmente por ter 

verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a prova da 

materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado, 

que deverá apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 396-A, § 2º, CPP. Em caso negativo, deverá informá-lo que 

será defendido por advogado nomeado, tendo em vista a ausência de 

Defensoria Pública nesta Comarca.

 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, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

INDEFIRO o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar aos autos eventuais certidões de antecedentes em face dos 

denunciados.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 22 de agosto de 2019.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000099-40.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MACHADO MODESTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000099-40.2018.8.11.0098. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: BRUNO MACHADO MODESTO Vistos. 

Trata-se de pedido de diligência para cumprimento de decisão proferida no 

Juízo de origem, no intuito de efetiva a busca e apreensão de veiculo, 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

BRUNO MACHADO MODESTO, ambos devidamente qualificados no feito. 
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DECIDO. Nos termos da lei 9.099/95, a qual dispõe sobre os Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais, verifica-se a vedação legal quanto ao trâmite 

do presente feito no âmbito de competência do Juizado Especial, conforme 

determinação dos artigos 3º e 8º do referido diploma legal, a saber: Art. 3º 

O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: [...]. Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído 

por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. [...] § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: 

12.126, de 2009) I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as microempresas, assim 

definidas pela Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999; II - as pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 

9.790, de 23 de março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao 

microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de 

fevereiro de 2001. § 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, 

independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. 

(g.n.). Portanto, INDEFIRO a inicial, tendo em vista a incompetência deste 

Juizado Especial, EXTINGUINDO o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, I, do CPC. Igualmente, DETERMINO que o autor, 

querendo, promova a redistribuição do feito à Vara Única desta Comarca, 

no prazo de 15 (quinze) dias, em homenagem aos princípios da economia 

e celeridade processual. Sem custas. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Porto Esperidião/MT, 13 de agosto de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-88.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

KLISMAO ESPINOZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL 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. 1000111-88.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: KLISMAO ESPINOZA BATISTA 

Endereço: Rua João Ferreira, 02, QUADRA 08, Jardim Primavera, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 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: 30/03/2020 Hora: 

12:30 ADVERTÊNCIAS À PARTEADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 5 de fevereiro de 2020. (FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-39.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 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. 1000166-39.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 35.000,00 

ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ODNILSON BORDON Endereço: Rua Diego 

Sanches Hernande, 522, Canjica, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, - ATÉ 1179/1180, LOURDES, 

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 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: 30/03/2020 Hora: 

12:45 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. 
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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, 5 de fevereiro de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-76.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL 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. 1000170-76.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 35.000,00 

ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ODNILSON BORDON Endereço: Rua Diego 

Sanches Hernande, 522, Canjica, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DAYCOVAL S/A Endereço: 

AVENIDA PAULISTA, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01311-200 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

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: 30/03/2020 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 11. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 5 de fevereiro de 2020. FÁTIMA DRIELLY 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: 1000122-49.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em despacho proferido em Id. 

28604982, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado, via DJE, para manifestar quanto ao que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-10.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEI GONZAGA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT8328-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUANORTE ATACADO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza em decisão de Id. 27856904, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar o autor para que informe novo endereço 

para citação da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-17.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1000538-17.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.440,88 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA LUIA LEMES DA SILVA Endereço: 

RUA DURVAL SANTA LUZIA LEBRE, 471, PARQUE DAS AMERICAS, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Endereço: AVENIDA 

MATO GROSSO, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-030 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 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: 12:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 9 de dezembro 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: 1000023-16.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCIELE MARTINS NERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL 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 INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000023-16.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DIRCIELE MARTINS NERIS 

Endereço: Rua 13 de Maio, s/n, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, através de seu Advogado constituído, Dr. Milton Jones 

Amorim Vieira, 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: 02/03/2020 Hora: 13:15, no edifício do foro desta Comarca de Porto 

Esperidião, no endereço acima descrito. 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. 

PORTO ESPERIDIÃO, 5 de fevereiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-55.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000184-55.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:LUIZ ALVES DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

Conciliação Data: 23/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: AVENIDA 

JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000185-40.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000185-40.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:IRACI DIAS DA 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

Conciliação Data: 23/03/2020 Hora: 12:15 , no endereço: AVENIDA 

JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-42.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIO JOSE RAUBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 13/04/2020 às 12:30 (MT).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000195-75.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE CORBARI GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX CARLOS MOURA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 13/04/2020 às 12:45 (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000215-66.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK JOSE DINIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, da decisão de ID 19281017, bem como para que 

compareça na audiência de conciliação designada para o dia 13/04/2020 

às 13:00 (MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-89.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

LINDENIR PEREIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

MAURICIO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROACTION FITNESS APARELHOS DE GINASTICA EIRELI (REU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 13/04/2020 às 13:15 (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 32645 Nr: 1406-76.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHMDSA, IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Remetam-se os autos à contadoria judicial para atualização do débito 

alimentar.

Após, considerando-se a informação da genitora do infante de atrasos no 

pagamento da pensão alimentícia, intime-se, pessoalmente, o executado 

para juntar comprovante de pagamento integral dos alimentos pendentes, 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena de imediata prisão civil pelo prazo de 

até 90 (noventa) dias.

Intime-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 33197 Nr: 476-24.2014.811.0080

 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): JOSE SOFIRES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariosmar Neris - 

OAB:232.751/SP, Daniel Nunes Romero - OAB:168.016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o infrutífero resultado das consultas já realizadas aos 

sistemas privativos do Juízo, bem como tendo em vista a ausência de 

bens penhoráveis, não antevendo conveniência para prosseguir-se num 

processo sem probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, 

III, c.c §1º do Código de Processo Civil, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente.

Após o decurso do supracitado lapso temporal e não sendo localizado o 

executado ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS (CPC, art. 921, § 2º), independentemente de 

nova conclusão, com as devidas anotações no respectivo sistema, 

observadas as cautelas de praxe.

Intime-se a parte exequente, ficando esta ciente, ainda, de que o prazo de 

prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, terá início 

automaticamente um ano após a intimação desta decisão (Enunciado nº 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Anoto que a parte exequente poderá a qualquer momento prosseguir na 

execução se acaso localizar bens penhoráveis, hipótese em que os autos 
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virão conclusos para decisão.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 33657 Nr: 861-69.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdM, GBdM, GBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 80: Intime-se para anexar cálculo de atualização do crédito 

exequendo, visto que não consta juntado, apesar de ter referência na 

petição protocolada.

Com a juntada do cálculo, conclusos com urgência.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 34565 Nr: 1451-46.2014.811.0080

 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: Taís Zerger, ISABELLA ZERGER DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACILENE SANTOS DE OLIVEIRA, ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, ESPÓLIO DE OMÉLIO FERNANDES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Considerando-se o interesse manifestado pela parte autora na 

autocomposição da lide (reduzido a termo neste gabinete), bem como nova 

proposta apresentada em REFs 150 e 154, intime-se o causídico da 

requerente para manifestação expressa, no prazo de 10 dias.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 35997 Nr: 604-10.2015.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGPR, JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 Vistos.

REF 16: Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

 Providencie a Secretaria o cadastro dos advogados pendentes e 

impulsione via Dje.

Nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 37203 Nr: 1074-41.2015.811.0080

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NILSON COSTA DANARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (honorários sucumbenciais), acrescido de custas, se 

houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 37790 Nr: 1380-10.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDS, SSdS, ÍRSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De acordo com a jurisprudência pátria, a prisão por débito alimentar é 

qualificada como medida de exceção, e só deve ser utilizada como ultima 

ratio, quando houver voluntário e inescusável inadimplemento alimentar.

Deste modo, considerando-se o transcurso de prazo considerável desde 

o pedido, determino seja intimada, pessoalmente, a genitora para que 

informe se o executado vem efetuando regularmente as prestações 

alimentícias e em quais valores.

A Oficial de Justiça deverá consignar em certidão os relatos e 

observações pertinentes.

Juntada a certidão, tornem conclusos imediatamente para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 38786 Nr: 72-02.2016.811.0080

 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: MZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristine Melo Carboni - 

OAB:113.032/RS, Luana Grazieli Vicente de Freitas Carboni - 

OAB:107.730/RS

 Vistos.

DETERMINO a realização de coleta do material genético para exame de 

DNA pela Diretoria do Foro desta comarca de Querência/MT, às expensas 

do Poder Judiciário, consignando que eventual não comparecimento ou 

recusa do réu gerará a presunção iuris tantum da paternidade alegada.

Intime-se a Gestora Geral para agendar a data de coleta.

 Intimem-se as partes para comparecimento.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 38868 Nr: 105-89.2016.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilda Nunes Siqueira, Carla Weni Da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OSUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a informação da genitora da infante de que o executado 

não efetua o no pagamento da pensão alimentícia regularmente, INTIME-SE, 

pessoalmente, o executado para juntar comprovante de pagamento 

integral dos alimentos pendentes, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

imediata prisão civil pelo prazo de até 90 (noventa) dias.

Intime-se, observando-se o contato informado em REF 176, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 40063 Nr: 467-91.2016.811.0080

 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: MDFROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950, Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Moreno Soares 

Júnior - OAB:12965/MA

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do CPC, para decretar o divórcio das partes e 

CONDENO o réu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo nacional em benefício de sua prole. Não há custas ou honorários 

advocatícios.Expeça-se termo de guarda definitivo.Expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente (conforme certidão de 

casamento juntada aos autos), instruindo com cópia da petição inicial do 

feito, observando-se a escolha de alteração do nome dos 

consortes.Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 43385 Nr: 2238-07.2016.811.0080

 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: JMMDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a suspensão das atividades da Defensoria Pública local, 

mister a nomeação de curador especial para patrocinar a defesa da parte 

ré.

Assim, nomeio o advogado Marcos Alves do Nascimento – OAB/MT – 

19.240 para exercer o encargo em favor da parte requerida.

 Intime-se pessoalmente para aceitação do encargo.

Em caso de aceitação e peticionamento pertinente, fixo 03 URH para o 

causídico nomeado.

Após, cumprir decisão já proferida, promovendo o devido impulsionamento 

do feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 43429 Nr: 2263-20.2016.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950, Orcilon Duarte Alves - OAB:52322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique da Silva - 

OAB:46.301/GO

 Vistos.

Defiro o pedido de avaliação do bens referidos em REF 78 a ser realizado 

por intermédio de Oficial de Justiça, após o recolhimento da diligência 

devida.

 Por conseguinte, conclusos para análise do pedido de cumprimento de 

sentença.

Int. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 43438 Nr: 2265-87.2016.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a suspensão das atividades da Defensoria Pública local, 

mister a nomeação de curador especial para patrocinar a defesa da parte 

ré.

Assim, nomeio o advogado Marcos Alves do Nascimento – OAB/MT – 

19.240 para exercer o encargo em favor da parte requerida.

 Intime-se pessoalmente para aceitação do encargo.

Em caso de aceitação e peticionamento pertinente, fixo 03 URH para o 

causídico nomeado.

Após, cumprir decisão já proferida, promovendo o devido impulsionamento 

do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 46178 Nr: 728-22.2017.811.0080

 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. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE SOUZA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18.473, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT, Móises 

Batista de Souza - OAB:OAB/MT 21.442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração sob o fundamento de que este Juízo 

não poderia declarar rescindido o contrato entabulado, eis que o 

embargante não fez pedido expresso neste sentido, impossibilitando-o de 

cobrar eventual saldo remanescente do embargado.

Em atenção ao princípio da colaboração processual e boa-fé, entendo que 

a alegação é plausível e merece guarida.

Desta forma, ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS, para reformar a 

sentença proferida e excluir o trecho atacado.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 46782 Nr: 1001-98.2017.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leticia Silva Gomes - 

OAB:22.500/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC para RECONHECER que LETÍCIA 

BEZERRA e PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO mantiveram união 

estável no período indicado na inicial, bem como para CONDENAR o réu 

PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO ao pagamento de alimentos 
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definitivos no percentual de 50% do salário mínimo nacional, a título de 

ALIMENTOS DEFINITIVOS, além de 50% de despesas extraordinárias, 

devidamente comprovadas pela parte beneficiária. Os bens adquiridos 

serão partilhados na proporção de 50% para cada convivente, nos termos 

da fundamentação.Custas e honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valores da condenação pela parte ré.Expeça-se termo de guarda 

definitivo.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 47674 Nr: 1405-52.2017.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAURÍCIO 

RODRIGUES - OAB:104269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Considerando-se o desinteresse e abandono da causa pela parte 

exequente que, devidamente intimada e advertida, manteve-se inerte, julgo 

EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC.

Não há custas pendentes ou honorários advocatícios.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 48040 Nr: 1577-91.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANDS, CHDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o disposto no art. 256, II, do NCPC, visto que a parte 

autora alega a circunstância fática de que a parte ré se encontra em lugar 

ignorado, incerto ou inacessível, especialmente em face das diligências 

infrutíferas de tentativa de localização, extrai-se que o quadro-fático se 

amolda perfeitamente ao disposto no art. 256, §3º, do CPC.

Além disso, entendo que a citação por edital só deve ser deferida quando 

esgotados os esforços de localização do réu, nos limites da razoabilidade.

É o caso dos autos, mormente em vista do evidente lapso temporal 

existente entre o ajuizamento da demanda e o deferimento desta medida, 

levando-se em conta os esforços praticados pela parte autora na 

obtenção da informação necessária.

Assim, determino a citação por edital da parte ré, fixando o prazo mínimo 

legal (20 dias), devendo o edital conter as informações previstas no art. 

257 do CPC.

Por fim, advirto a parte autora das penas previstas no art. 258 do CPC.

Transcorrido o prazo “in albis”, nomeio a Dra Raquel Nardão – OAB/MT – 

17.560/B para exercer o encargo previsto no art. 257, IV, c.c art. 72, I, do 

CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 50873 Nr: 2991-27.2017.811.0080

 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: ASDS, CESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN ELISA TENÓRIO - 

OAB:160712

 Vistos.

Trata-se de ação de investigação de paternidade cumulada com 

retificação de registro ajuizada por CARLOS EDUARDO SILVA DOS 

SANTOS (nascido em 14/03/2001 – fl. 09), representado por sua genitora, 

Aurilene Silva dos Santos, por meio da Defensoria Pública, em face de 

EDIVALDO DA SILVA FERREIRA.

A genitora indicou o nome e endereço do suposto pai, o qual foi citado e 

se dispôs a realizar o exame de DNA.

Realizado exame pericial, o laudo foi acostado aos autos, confirmando a 

existência de vínculo biológico de paternidade entre o requerido e 

requerente.

O Ministério Público se manifestou pela averbação do nome do pai no 

assento de nascimento do incapaz.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

No caso dos autos o exame de vínculo genético de filiação (“DNA”) foi 

conclusivo no sentido de ser POSITIVO, confirmando a existência de 

vínculo biológico de paternidade entre o requerido e requerente.

Assim, de rigor a procedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar a averbação do 

nome do genitor no assento de nascimento do incapaz.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 50877 Nr: 2995-64.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAR, SRM, GRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leticia Silva Gomes - 

OAB:22.500/MT

 Vistos.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestar a respeito do acordo 

entabulado entre as partes, sob pena de nulidade.

Com a vinda, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 52275 Nr: 3736-07.2017.811.0080

 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. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA PEREIRA CIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE E GASPARINI 

JUNIOR - OAB:4.752/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, 

PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:4752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, com relação à 

diligência negativa de CITAÇÃO e localização do veículo, visto se tratar de 

pressuposto processual indispensável ao prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 52490 Nr: 3860-87.2017.811.0080

 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): CLAUDEVAN ALVES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12.406-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

O sistema BACENJUD se justifica para incluir/retirar restrições ou 

constrições judiciais, não para pesquisar ENDEREÇO DE PARTE. De igual 

forma, os sistemas Renajud e Infojud também não se justificam para tal 

finalidade.

Ainda, ressalto que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o 

encargo de diligenciar na busca de endereço da parte requerida, 

mormente quando não comprova nos autos a sua concreta 

impossibilidade.

 Ou seja, as consultas aos sistemas de informação ou as expedições de 

ofícios a órgãos públicos e empresas privadas somente se justificam, 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências cabíveis ao alcance 

da parte interessada.

 Admitir o contrário seria possibilitar que o Juiz substitua as partes no 

cumprimento das obrigações que lhes incumbam ou, indevidamente, impute 

aos poucos servidores atribuições excessivas e desnecessárias, 

especialmente numa comarca em que é notável a deficiência de número de 

servidores.

Deste modo, INDEFIRO o pedido de pesquisa de endereço porque compete 

à própria parte e não ao Poder Judiciário, concedendo o prazo de 30 dias 

para pertinente impulsionamento.

Com o decurso do prazo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 53258 Nr: 4327-66.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 Vistos.

Considerando-se o desinteresse e abandono da causa pela parte 

exequente que, devidamente intimada e advertida, manteve-se inerte, julgo 

EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC.

Não há custas pendentes ou honorários advocatícios.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 55261 Nr: 581-59.2018.811.0080

 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): JOÃO SABINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:MT/163.08-A

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Considerando-se que o art. 485, parágrafo 1º, do CPC enuncia que a parte 

deve ser intimada pessoalmente a respeito diligência que lhe incumbe, 

torno sem efeito a sentença de REF 42 que extinguiu o feito em razão do 

abandono da causa.

Concedo novo prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a 

citação da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual 

indispensável para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital.

Intime-se, PESSOALMENTE. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 58214 Nr: 1851-21.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MBC, MABCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO DOS SANTOS 

COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o disposto no art. 256, II, do NCPC, visto que a parte 

autora alega a circunstância fática de que a parte ré se encontra em lugar 

ignorado, incerto ou inacessível, especialmente em face das diligências 

infrutíferas de tentativa de localização, extrai-se que o quadro-fático se 

amolda perfeitamente ao disposto no art. 256, §3º, do CPC.

Além disso, entendo que a citação por edital só deve ser deferida quando 

esgotados os esforços de localização do réu, nos limites da razoabilidade.

É o caso dos autos, mormente em vista do evidente lapso temporal 

existente entre o ajuizamento da demanda e o deferimento desta medida, 

levando-se em conta os esforços praticados pela parte autora na 

obtenção da informação necessária.

Assim, determino a citação por edital da parte ré, fixando o prazo mínimo 

legal (20 dias), devendo o edital conter as informações previstas no art. 

257 do CPC.

Por fim, advirto a parte autora das penas previstas no art. 258 do CPC.

Transcorrido o prazo “in albis”, nomeio a Dra Raquel Nardão – OAB/MT – 

17.560/B para exercer o encargo previsto no art. 257, IV, c.c art. 72, I, do 

CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 59652 Nr: 2504-23.2018.811.0080

 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: JAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF, ARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PORPHIRIO PINTO 

DOS SANTOS - OAB:6102, CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - 

OAB:15198-B, Fabio André Weiler - OAB:27.841/PR

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar a averbação do 

nome do pai biológico no assento de nascimento da criança Clara Vitória 

Alencar Klein, já qualificada nos autos.Sem custas.Ciência ao Ministério 

Público.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62872 Nr: 3897-80.2018.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SSLA, GAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO DOS SANTOS 

COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, como coação necessária ao cumprimento da obrigação 

alimentar, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado SEBASTIÃO CARLOS 

SILVA NEVES, pelo prazo de 01 (um) mês.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63977 Nr: 4468-51.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CRDJ, KGdJS, KGdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950, EDINALDO DOS SANTOS COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a informação prestada pela genitora em REF 29, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 641 de 732



verifica-se que houve o pagamento do débito pela parte executada, o que 

impõe a extinção do processo.

Dispõe o art. 924, inciso II, do CPC: Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; (...). O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua 

vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença”.

É o caso dos autos.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, conforme 

noticia a parte exequente.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do CPC).

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64757 Nr: 4756-96.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA DE SOUSA LIMA, GECILA IARA 

FERREIRA LIMA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, WELTON ESTEVES - OAB:OAB/MT 11.924

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.

 SECRETARIA: certifique-se o cumprimento das cartas precatórias 

expedidas às referencias 78, 79 e 80.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento das missivas.

Transcorrido o prazo supramencionado, deverá a secretaria contatar os 

Juízos Deprecados acerca do cumprimento e devolução das missivas, 

inclusive via telefone, se necessário.

 Com a vinda, inexistindo requerimentos de eventuais diligências, 

DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

 Por fim, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 66856 Nr: 934-65.2019.811.0080

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO DOS SANTOS 

COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: (i) decretar a 

perda do poder familiar da mãe biológica, Sra. ILZA KALAPALO, em 

relação ao infante TAPIAKALU KALAPALO, nos termos do art. 1.638, II e 

IV, do Código Civil; e, (ii) conceder a adoção do infante TAPIAKALU 

KALAPALO aos requerentes AMATU KALAPALO e AGIJAKATI 

KALAPALO, nos termos dos arts. 39 e seguintes do ECA. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do NCPC.Sem condenação em custas 

processuais ou honorários advocatícios, porque incabíveis (ECA, art. 141, 

§ 2º).Ciência ao MP e à FUNAI.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o 

mandado de inscrição no registro civil competente, para o cancelamento e 

a realização de novo registro, observando-se fielmente as determinações 

contidas no artigo 47 da Lei n. 8.069/90. Após, arquive-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 12690 Nr: 1189-77.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERACINA APARECIDA PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que são partes as pessoas acima 

identificadas, tendo havido pagamento do débito pela parte executada, o 

que impõe a extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC: Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; (...). O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua 

vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença”.

É o caso dos autos.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, 

conforme noticia a parte exequente e a prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

 A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 39 da LEF.

Não há condenação em honorários advocatícios, em razão da 

causalidade.

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 37304 Nr: 1114-23.2015.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNPSJ, GTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Considerando o infrutífero resultado das consultas já realizadas aos 

sistemas privativos do Juízo, bem como tendo em vista a ausência de 

bens penhoráveis, não antevendo conveniência para prosseguir-se num 

processo sem probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, 

III, c.c §1º do Código de Processo Civil, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente.

Após o decurso do supracitado lapso temporal e não sendo localizado o 

executado ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS (CPC, art. 921, § 2º), independentemente de 

nova conclusão, com as devidas anotações no respectivo sistema, 

observadas as cautelas de praxe.

Intime-se a parte exequente, ficando esta ciente, ainda, de que o prazo de 

prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, terá início 

automaticamente um ano após a intimação desta decisão (Enunciado nº 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Anoto que a parte exequente poderá a qualquer momento prosseguir na 

execução se acaso localizar bens penhoráveis, hipótese em que os autos 

virão conclusos para decisão.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42487 Nr: 1783-42.2016.811.0080

 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: DIVINO FELIZARDO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LET'S RENT A CAR S/A, ROBERTO MARTINS 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, JÁDER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12.994, Paula Regina Munhoz Damas - OAB:263.195/SP, Rafael 

Pereira Rangel - OAB:314.531/SP, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT, VANESSA LADEIRA BORSATTO - OAB:229713

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47317 Nr: 1259-11.2017.811.0080

 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: DANIEL DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navitas Varejo e Distribuidora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU - 

OAB:10965/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Frederico Moraes 

da Rocha

Alberto Frederico Moraes da Rocha - OAB:154.121 /RJ, Ana Helena 

Pessoa - OAB:87.176 /RJ, Beatriz Lopes - OAB:78.192, Denise 

Arrowsmith Cook Kezen - OAB:107.275, João Luiz Coelho da 

Rocha - OAB:16.458 /RJ, José Gabriel Assis de Almeida - 

OAB:52.359/RJ, Leonardo D'Almeida Girão - OAB:97.851 / RJ, 

Leonardo Luiz Thomaz da Rocha - OAB:113.675/RJ, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, via DJE, para efetuar o 

recolhimento das custas processuais para distribuição da Carta Precatória 

ou que providencie sua distribuição na Comarca deprecada.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000450-33.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DIVINO BATISTA (AUTOR(A))

OSILENE INACIO DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA (REU)

Outros Interessados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Réus ausentes, desconhecidos e interessados (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

QUERÊNCIA VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA Av. CD, s/n, Qda 06 - Lotes 4, 6 

e 8 - Setor C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO PROCESSO 

n. 1000450-33.2019.8.11.0080 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

APARECIDO DIVINO BATISTA Endereço: Rua F17, QD 277, LT 04, 609, 

Setor F, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 Nome: OSILENE INACIO DA 

SILVEIRA Endereço: RUA F17, QD 27, LT 04,, 609, SETOR F, QUERÊNCIA - 

MT - CEP: 78643-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA 

AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA Endereço: Rua Campo Novo, 

608, Canarana/MT, CEP 78640-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DOS RÉUS AUSENTES, DESCONHECIDOS E INTERESSADOS, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: O autor, 

vem por meio de seu advogado, propor Ação de Usucapião de Bem Imóvel 

contra a requerida, ambos acima qualificados requerendo o 

reconhecimento do usucapião do imóvel, alegando que a posse é mansa, 

pacífica e ininterrupta, tendo sido adquirida de boa-fé e com justo título, 

requerendo seja declarado por sentença a propriedade da requerente, 

com o respectivo mandado de inscrição do título no Registro de Imóveis, 

para os devidos efeitos legais. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 

Imóvel urbano, com área de 450m², denominado Lote 04 da quadra 27, 

setor "F", Loteamento Urbano Querência – MT, localizado a Rua 

Amazonas, matriculado sob o nº. 3.624, junto ao CRI de Nova Xavantina – 

MT. DECISÃO: Vistos. Recebo a inicial. Defiro a gratuidade. Anote-se. 

Cite-se a parte ré para que apresente contestação no prazo legal. 

Citem-se os confinantes para que se manifestem sobre a pretensão 

formulada na petição inicial, opondo (eventualmente) resistência ao 

pedido. Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os Requeridos 

em lugar incerto e eventuais interessados. Intimem-se a União, o Estado e 

o Município cuja área pertence (observar envio dos autos). Oficie-se ao 

Registrador do 1º Ofício da Comarca para que preste informações sobre a 

viabilidade registral do imóvel, opondo eventual resistência ao pedido 

(oficie-se com cópia da petição inicial). Após, ao MP. Por fim, conclusos 

para sentença ou instrução probatória. Às providências. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA KROTH, 

digitei. QUERÊNCIA, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001117-22.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUNN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ATHAYDE MARTIN CREMA OAB - SC32717 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN HAUSER (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001117-22.2019.8.11.0079. REQUERENTE: ADRIANA BUNN REQUERIDO: 

CHRISTIAN HAUSER Vistos. A fim de cumprir o ato deprecado, DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 29/04/2020, às 13h10min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Oficie-se o Juízo Deprecante informando a 

data da audiência e os dados da distribuição para futuras comunicações. 

Intimem-se as testemunhas. Ciência ao Ministério Público, posto que há 

interesse de imcapaz. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 972-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025 OAB/MT

 CERTIFICO que entrei em contato, via telefone, com o Advogado Nomeado 

Dr. YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA, OAB/MT 12.025, para 

intimá-lo de sua nomeação para continuar no patrocínio da defesa do réu 

(Ref. 502), principalmente, para atuar na Sessão de Julgamento do Júri 

DESIGNADA para a data de 10 de fevereiro de 2020, às 12h (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Na oportunidade o Douto Advogado 

aceitou a nomeação, bem como pediu para que fosse habilitado nos autos 

e que fosse enviada a decisão por email, diligências essas que já foram 

realizadas por este servidor para o devido processeguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63822 Nr: 757-07.2019.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Correia de Araujo, Adriano Oliveira Dos 

Santos, Edinear Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, Welliton 

Gomes Rocha Lima - OAB:OAB/MT 24880

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR os Advogados constituídos 

pelos réus para que tenham CIÊNCIA da decisão de Ref. 194, 

principalmente, da DESIGNAÇÃO da AUDIÊNCIA de Instrução e Julgamento 

para a data de 20 de fevereiro de 2020, às 13h (horário oficial de Mato 

Grosso). Constitui o dispositivo da referida decisão: "[...] É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Em consonância com a decisão dada na audiência 

realizada no dia 10 de setembro de 2019 (fls. 619/621), tendo em vista a 

certificação do andamento das cartas precatórias expedidas, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 20 DE 

FEVEREIRO DE 2020, às 13h (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO). 

Intimem-se as partes, a vítima (Alcides Alves da Costa) e a testemunha 

referenciada no termo de audiência juntado à fl. 1074. Ainda, intime-se e 

requisite-se a presença dos réus. No mais, disponibilize-se as mídias das 

respectivas cartas precatórias com a conclusão dos autos para 

realização de audiência para eventuais consultas durante a solenidade. 

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Às providências. [...]".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64054 Nr: 893-04.2019.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno da Silva Ribeiro, Leonardo Sousa 

Nascimento, Debora Crizostomo de Souza, Ana Paula Pereira Carvalho, 

Iara Cardoso Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257, ANDERSON LOPES ALVES - OAB:8953/MT, Defensoria 

Pública de Ribeirão Cascalheira - OAB:, Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829, Welliton Gomes Rocha Lima - OAB:OAB/MT 

24880

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR os Advogados constituídos 

pelos réus para que tenham CIÊNCIA da decisão de Ref. 194, 

principalmente, da DESIGNAÇÃO da AUDIÊNCIA de Instrução e Julgamento 

para a data de 20 de fevereiro de 2020, às 13h15min (horário oficial de 

Mato Grosso). O dispositivo da referida decisão: "[...] É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Em consonância com a decisão dada na audiência 

realizada no dia 27 de novembro de 2019 (fls. 873/876), DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 20 DE 

FEVEREIRO DE 2020, às 13h15min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Intimem-se as partes e as testemunhas referenciadas nos 

pedidos formulados às fls. 654/655 e 1.049 dos autos eletrônicos (que ora 

defiro). Ainda, requisite-se a presença dos réus. No mais, disponibilize-se 

as mídias das respectivas cartas precatórias com a conclusão dos autos 

para realização de audiência para eventuais consultas durante a 

solenidade. Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Às 

providências. [...]".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 57403 Nr: 1986-36.2018.811.0079

 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: NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 2377 Nr: 229-84.2001.811.0052
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos da Silva Móveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B, Rui Carlos de Faria - OAB:6142 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Fixo prazo de 30 dias para que o Município manifeste-se quanto às 

alegações contidas nas folhas 348/366.

No mesmo prazo, poderão as partes dizer se têm interesse na produção 

de outras provas.

Fixo prazo de 15 dias para que a instituição financeira requerida 

manifeste-se se há interesse na intervenção na lide exposta nas folhas 

328/355.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 30429 Nr: 270-65.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 das Graças Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou 

com pedido de cumprimento de sentença, apresentando os respectivos 

cálculos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instando a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, a autarquia ré externou sua concordância com os valores, ref. 

22.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

Diante da concordância das partes em relação ao valor atribuído como 

honorários sucumbenciais, HOMOLOGO O CÁLCULO apresentado pela 

parte autora, ref. 17, resolvendo o mérito do pedido, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

 Altere-se o tipo de ação para a classe Cumprimento de Sentença.

Expeça-se requisição de pequeno valor por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observando-se o cálculo 

apresentado, ref. 17 – 22.

 Antes do encaminhamento do ofício requisitório ao Tribunal competente, 

INTIMEM-SE as partes para ciência da expedição do Requerimento de 

Pequeno Valor, nos termos da Resolução n. 458-2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Após, expeça-se Alvará de Levantamento.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se estes 

autos com na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidade de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 4139 Nr: 157-92.2004.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Salomão, Leda Terezinha Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:15.464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial (cédula rural 

pignoratícia), proposta pela Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de 

Mato Grosso – Secredi Noroeste de Mato Grosso em face de Regina 

Salomão e Terezinha Soares.

 Penhora de imóvel realizada, à f. 178, com averbação da penhora na 

matrícula do imóvel.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não subsistem razões 

para prosseguimento do feito, posto que o requerente, embora 

devidamente intimado por inúmeras vezes, mantem-se em desídia e 

abandonou a causa.

Importante salientar que a ação foi proposta em 16/04/2004, sendo que a 

parte autora foi intimada em várias oportunidades para dar 

prosseguimento ao feito (f. 194; f. 207; f. 222; f. 224; ref. 3) e, por fim, 

embora impulsionada a manifestar-se acerca da devolução da carta 

precatória, continuou a manter postura desidiosa, conforme certidão de 

decurso de prazo (ref. 23, de 28/09/2019).

Assim, sem maiores digressões, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo e declaro 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, diante desídia da 

requerente em promover atos necessários ao prosseguimento do feito, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Rio 

Branco-MT para ciência da presente decisão.

 Proceda-se ao desbloqueio de bens e baixa de restrições decorrentes 

desta ação.

Expeça-se o necessário.

 Custas e despesas processuais pela parte autora.

 Com o trânsito em julgado, determino a imediata remessa dos autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9222 Nr: 134-10.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. P. dos Santos Importação e Exportação - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Volkswagen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARROSO 

FONTELLES - OAB:41762

 Aqui se tem cumprimento de sentença apresentado por S. P. dos Santos 

ME em face de Consórcio Nacional Volkswagen LTDA.

A parte executada informou nos autos o depósito judicial dos valores 

devidos.

 Por fim, a parte exequente concordou com o aludido valor depositado e 

pugnou pela expedição do competente alvará de levantamento.

 Alvará Eletrônico expedido em favor da parte autora.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Ante o exposto, e pelo mais que nos autos constam, verifica-se que 

houve a quitação do débito exequendo, razão pela qual, com fulcro no 

artigo 924, II, cumulado com artigo 925, ambos do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução.

Após, remetam-se os presentes autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das anotações e formalidades de praxe.

Isento de custas e despesas processuais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 10129 Nr: 747-30.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato - CRMV-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H 2 Comércio de Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução fiscal por dívida ativa, proposta pelo 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso em 

face de H2 Comércio de Produção Agropecuária LTDA.

 Certidão de não citação do executado à f. 47 (14/01/2011).

Primeira decisão pela suspensão provisória do feito proferida à f. 59 

(01/02/2012).

É o relatório. Fundamento e decido.

 Ora, tendo a ação se fundado em Execução Fiscal, é pertinente 
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cogitar-se quanto à prescrição quinquenal intercorrente.

 A presente ação fora distribuída em 05/09/2008.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve a citação do executado 

(certidão à f. 47, 14/01/2011), sendo a Fazenda Pública intimada deste 

fato em 01/03/2011.

Desta feita, os autos foram suspensos pele primeira vez em 14/01/2011, 

para que a parte exequente pudesse diligenciar pela localização do 

executado.

 Depreende-se que da data do arquivamento provisório do feito até a 

presente data, transcorreram-se mais de 5 (cinco) anos sem 

movimentações expressivas e, sobretudo, sem a citação válida do 

executado.

 Cumpre salientar que o arquivamento provisório não interrompe ou 

suspende o prazo prescricional, motivo pelo qual resta configurada a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4°, da LEF.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, reconheço a 

prescrição intercorrente, ao caso concreto, e declaro extinta a execução, 

com fundamento no artigo 924, inciso V, c.c artigo 925, ambos do Código 

de Processo Civil.

Sem custas frente a gratuidade por lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intimação da Fazenda Pública na forma do artigo 183 do CPC.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará de Levantamento do valor 

depositado em Juízo às f. 83-84, em favor de Ananias Francisco dos Reis 

(terceiro estranho aos autos).

 Deverá, ainda, ser cumprido o disposto no artigo 33 da Lei n. 6.830/80.

Após, nada sendo requerido, determino a remessa dos autos ao arquivo, 

na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34121 Nr: 931-73.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:OAB/MT 8506-A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26.417-A/MT

 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 

a manifestar-se no prazo legal acerca da petição de ref: 129/131.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 35009 Nr: 22-94.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domani Distribuidora de Veiculos Ltda, FCA 

Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:OAB/MT 10.133, Felipe Gazola Vieira Marques - OAB:OAB/MT 

16.846-A, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT, Rodrigo Leite de Barros Zanin - OAB:12.129-A

 Autos n. 22-94.2015.811.0052 (Código 35009)

SENTENÇA

Relatório

Aqui se tem ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

ajuizado por Aparecida Batista dos Santos em desfavor de Domani 

Distribuidora de Veículos LTDA e Fiat Automóveis S/A.

A parte autora manifestou nos autos pela desistência do presente feito, 

tendo os requeridos concordarem com a desistência, porém desde que a 

parte autora seja condenada nos honorários advocatícios, tendo em vista 

que esta não é beneficiária de justiça.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pelas 

partes, que importa em desistência da ação.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes porquanto não beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.

 Condena a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios na 

importância de 10% sobre o valor da causa, conforme o artigo 85 § 2° e 

90 do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, remeta os autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das anotações e formalidade de praxe.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 35844 Nr: 330-33.2015.811.0052

 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: Jonas Bernardo de Oliveilra e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Maurício Jorge da 

Cunha - OAB:MT - 2.493

 Aqui se tem ação de manutenção de posse cumulada com pleito 

cominatório, com pedido medida liminar, proposta por Jonas Bernado de 

Oliveira em face de Gilcimar de Oliveira Rodrigues.

 Após a prolação da sentença definitiva, e estando pendente de 

julgamento os embargos declaratórios, as partes pactuaram acordo em 

relação aos objetos desta lide e, ao final, pugnaram por sua homologação 

e consequente extinção do feito.

Por serem as partes maiores e capazes, não havendo, assim, 

necessidade de sua intervenção, o Ministério Público não se manifestou 

nos autos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 O acordo firmado constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe o 

art. 784, IV, do Código de Processo Civil, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial, nos termos do art. 

515, III, do Código de Processo Civil.

 Sendo assim, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, resolvo o mérito do presente processo, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários sucumbência conforme acordado pelas partes, Item 6 

e 7 do Acordo.

Nesta data, dou como transitada em julgada a sentença, sendo 

desnecessária a intimação das partes, nos termos do artigo 915 e 915 da 

CNGC.

Determino a imediata remessa dos autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para adoção das medidas pertinentes ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48533 Nr: 3179-07.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenildo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA, Carlos Nataniel 

Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 
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Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Aqui se tem cumprimento de sentença apresentado por Erenildo de Jesus 

em face de Impactus Comercial LTDA, Carlos Nataniel Wanzeler e James 

Mattew Merril.

Com sentença do pedido de liquidação de sentença, deu-se início ao 

cumprimento de sentença.

Após, ante o inadimplemento e ausência de impugnação, houve a remessa 

de requisição à Comarca de Rio Branco-AC, para que seja disponibilizado 

o valor devido para quitação total do débito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o presente feito já 

atingiu o seu deslinde, tendo em vista que a sentença que julgou a 

liquidação, bem como a memória de cálculo apresentada pela parte 

autora/exequente, foram remetidos à 2ª Vara Cível de Rio Branco-AC, 

para habilitação do crédito da parte exequente, não havendo substrato 

jurídico para o prosseguimento do presente feito.

Ante o exposto, e por tudo que constam nos autos, declaro extinto o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, e 

artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida/executada ao pagamento da multa de 10% e, 

também, de honorários advocatícios de 10%, sobre o valor da 

condenação, (art. 523, §1º, c.c art. 85, §2º, ambos do CPC).

Custas e despesas processuais, se houver, pela parte autora.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com na condição de 

findo, mediante adoção das anotações e formalidade de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12144 Nr: 1446-84.2009.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Batista Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 “Vistos etc.,

 Defiro o requerido pela defesa (fls. 190/192), para REDESIGNAR a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27 DE FEVEREIRO DE 2020, 

ÀS 17 HORAS, oportunidade em que será interrogado o réu ADEMIR 

BATISTA FIGUEIREDO.

 INTIME-SE a defesa para que providencie o comparecimento do réu à 

solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12722 Nr: 562-21.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel José de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argil José Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial proposta por Manoel 

José de Matos em face de Argil José Felex da SIlva.

 Tentada a citação pessoal da parte requerida, esta restou infrutífera.

 Devidamente intimada, por 2 vezes, a parte requerente deixou transcorrer 

in albis o prazo sem dar prosseguimento ao feito.

 Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais se houver, pela parte autora.

 Com o trânsito em julgando, encaminhem-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidades de 

praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53548 Nr: 2111-85.2018.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Roberto Delfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Coimbra Salvador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto José da Costa - 

OAB:MT - 8734-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2111-85.2018.811.0052 (53548)

Embargante/Impugnante: LUIZ ROBERTO DELFIM

Embargado/Impugnado: JORGE COIMBRA SALVADOR

Aqui se tem embargos à execução opostos por Luiz Roberto Delfim em 

face de Jorge Coimbra Salvador, alegando, em síntese, excesso na 

execução.

 O presente feito encontra-se distribuído por dependência aos autos 

principais n. 405-04.2017.811.0052 (cód. 43158).

 É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos principais, verifica-se que as parte entabularam 

acordo, sendo este homologado judicialmente para operar como título 

executivo judicial.

Ante o teor da presente sentença homologatório nos autos principais, 

impõe-se o reconhecimento da perda do objeto e a extinção destes 

embargos à execução.

 Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em 

virtude da perda superveniente de objeto, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição 

de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 13913 Nr: 575-83.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Ferreira Gomes, Samanta Pereira de 

Lima Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Diante do desinteresse demonstrado pela parte autora no prosseguimento 

da ação, posto que decorrido mais de um ano com a paralisação do 

processo por negligência sua negligência, JULGO EXTINTO o processo, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485 , incisos II e III do 

Novo CPC , c/c artigo 316 do mesmo código .No caso de liminar, revogo-a 

“in totum”.Ciência ao representante do Ministério Público.Sem custas, nos 

termos do art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001.Em virtude do princípio da 

causalidade, condeno a parte autora a pagar ao advogado do requerida 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

do valor da causa.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, determino a imediata remessa 

dos autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56348 Nr: 3712-29.2018.811.0052

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuelber Ferrari - 

OAB:26680

 Autos n. 3712-29.2018.811.0052 (código 56348)

Aqui se tem apuração de ato infracional.

Redesigno audiência de apresentação para o dia 13 de março de 2020, às 

15h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, devendo as intimações 

ocorrerem na forma da decisão proferida de fls. 39.

Ademais, mantenho as demais deliberações da decisão de fls. 39.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rio Branco- MT, 12 de novembro de 2019
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Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60412 Nr: 2032-72.2019.811.0052

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuelber Ferrari - 

OAB:26680

 Autos n. 2032-72.2019.811.0052 (código 60412)

Aqui se tem apuração de ato infracional.

Redesigno audiência de apresentação para o dia 13 de março de 2020, às 

14h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso, devendo as intimações 

ocorrerem na forma da decisão proferida de fls. 37.

Ademais, mantenho as demais deliberações da decisão de fls. 37.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rio Branco- MT, 12 de novembro de 2019

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-02.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOPES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000048-02.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:PAULO LOPES 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXSUELBER FERRARI 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . CUIABÁ, 5 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-84.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERRARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000049-84.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:PEDRO FERRARI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXSUELBER FERRARI POLO 

PASSIVO: SKY BRASIL SERVICOS 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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . CUIABÁ, 5 

de fevereiro 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: 1000050-69.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR JOSE DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000050-69.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:DEVANIR JOSE 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXSUELBER FERRARI 

POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVICOS 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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 12:30 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . CUIABÁ, 5 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-28.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO JEONES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Boa tarde. Segue em anexo o Laudo Médico Pericial. Obrigado! Dr. João 

Baçan

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000680-25.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO TESTON (REQUERENTE)

PEDRO TESTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON DA ROCHA E SILVA OAB - PR33176 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ROSENO SANTANA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FERNANDO JORGE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO ANAEL CORDEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora, através do seu 

Advogado, para que providencie o pagamento da complementação da 

diligência do Sr. Oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme id 

27114327.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000951-34.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA GUARANI EIRELI - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Intimo a parte autora, por meio do seu Advogado, 

para comparecer a audiência de conciliação, marcada para o dia 

28/02/2020 09:20h.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000557-27.2019.8.11.0032
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMAR DA COSTA MEIRA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para manifestar nos 

autos o que entender de direito, no prazo legal, sob pena de arquivamento. 

What do you want to do ? New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-98.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILINO BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000604-98.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): AQUILINO BENEDITO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que este 

magistrado está, no momento, cumulando as comarcas de Guaratã do 

Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e Rosário Oeste (Decisão 

CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a necessidade de 

readequação de pauta. Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora 

aprazada, devendo os autos aguardar em secretaria nova designação. 

Façam-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Diego Hartmann Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-43.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI MARIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certifico que a contestação e impugnação foram apresentadas no prazo 

legal. Intimar as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial abaixo 

anexado, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 66212 Nr: 944-64.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kim Roger Manpian Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves Fadini - OAB:7645, Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A - MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO o réu 

KIM ROGER MAMPIAN DUTRA, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, maior, 

convivente, portador do RG n.º 19696302 SSP/MT, CNH nº 04507923842, 

CPF n.º 031.338.891-17, nascido em 31/07/1989, filho de Altamiro Firmo 

Dutra e Rosaria Mampian Firmo, como incurso nas sanções do artigo 121, 

§ 2º, incisos II e IV, artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II (tentado), 

na forma do artigo 69 todos do Código Penal, submetendo-o ao julgamento 

perante o Tribunal do Júri desta Comarca.Intime-se o réu pessoalmente, e 

o seu causídico da presente decisão de Pronúncia, tudo em conformidade 

com o que preceitua o artigo 420 do Código de Processo Penal. 

Expeçam-se as certidões, independente do trânsito em julgado.Ciência ao 

Ministério Público.Não havendo irresignação recursal ou transitado em 

julgado este decisum, proceda-se nos moldes do artigo 421 e seguintes do 

CPP.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diego HartmannJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94350 Nr: 3161-75.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivit Felipe da Silva Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO MENDES 

DA SILVA - OAB:12433, Defensor Público - OAB:

 Vistos.

Considerando a ausência da Defensoria Pública (Ofício nº 

166/2019/DPEMT-RO), nomeio como defensor dativo para o ato o 

advogado CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA – OAB/MT N° 12433 e 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios ao mesmo, nos termos do art. 22, § 1º da Lei n. 8.906/94, os 

quais fixo em 04 (quatro) URH’s, em virtude de sua atuação no processo. 

Expeça-se certidão.

HOMOLOGO a desistência das testemunhas Carlos Fernando de Almeida, 

Aparecido Célio de Almeida, Luan Antoniel da Cruz Gomes e Renan Carlos 

Nunes de Oliveira; Desde já, DETERMINO a juntada dos antecedentes 

criminais do acusado.

Declaro encerrada a instrução processual.

 Aguardem-se os autos em gabinete para sentença.

 Diego Hartmann

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15279 Nr: 855-27.2005.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Baú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - OAB:OAB/MT 

8689, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506, PABLO ALVES DE 

CASTRO - OAB:, Roberto Antunes Barros - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:1857/MT, 

Rosangela de Castro F. Santos - OAB:OAB/SP 130011

 Considerando os documentos juntados às fls. 287/288, intimo as partes 

para conhecimento e manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26026 Nr: 982-86.2010.811.0032

 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: Maurélio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - 

OAB:10777, João Clovis Antoniacomi - OAB:3407MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de MT - PGE (JUDICIAL) - OAB:

 Intimar a parte requerente para manifestar a cerca das fls.88/104, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50325 Nr: 118-77.2012.811.0032

 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: Faustino Paes da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte Requerente para manifestar a cerca das fls.133/140, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85049 Nr: 3437-43.2018.811.0032

 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: Elady Jose Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joely Alves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo César Midon de Melo - 

OAB:24.251 OAB/MT, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - 

OAB:15111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso, a imissão na posse retrata apenas interesses individuais, de 

modo que se discute a propriedade e não a posse, razão pela qual não 

compete ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário desta Capital 

processar e julgar a demanda. Conflito procedente.(CC 90503/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no 

DJE 07/12/2016)Ademais, insta consignar que a competência em questão 

é de natureza absoluta, porquanto atribuída em razão da matéria, 

autorizando o seu conhecimento de ofício pelo juízo incompetente.Ante do 

exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para uma das Varas Especializadas em Direito Agrário da 

Comarca de Cuiabá, o que faço com fundamento no art. 337, II e § 5º, do 

Código de Processo Civil.Por prudência, SUSPENDO a execução da 

decisão liminar, competindo ao juízo natural da causa avaliar a sua 

manutenção ou revogação, conforme preceitua o Código de Processo 

Civil.Intime-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000931-43.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PINHEIRO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE PEREIRA DENIZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000931-43.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): EDIVALDO PINHEIRO COSTA RÉU: CLEONICE PEREIRA DENIZ 

Vistos. Defiro o requerimento da parte autora, e concedo o prazo de 10 

(dez) dias para apresentar o substabelecimento, e a qualificação e 

endereço da parte requerida. Desde já, a fim de não incorrer em violação 

ao principio contraditório, REDESIGNO a audiência de justificação para o 

dia 05 de Fevereiro de 2020, às 15h45min, saindo os presentes intimados, 

inclusive as testemunhas. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-89.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LADYSLAU DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOADILSON BENEDITO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO 

OESTE AVENIDA OTÁVIO COSTA, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, 

ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial 

de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DIEGO HARTMANN PROCESSO n. 

1000042-89.2019.8.11.0032 Valor da causa: R$ 120,00 POLO ATIVO: 

Nome: LADYSLAU DE SOUZA JUNIOR Endereço: Avenida Cel Artur 

Borges, Loja Uyara Modas, Centro, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 

78470-000 POLO PASSIVO: Nome: JOADILSON BENEDITO DOS SANTOS 

Endereço: RUA 05, QUADRA 05, N. 13, BAIRRO COHAB SERRA 

DOURADA, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 ESPÉCIE: [Compra e 

Venda]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ROSÁRIO OESTE, 5 de fevereiro 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: 1000430-89.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINA ESTAQUIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/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 que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-67.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. RONSANI - MECANICA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 26 de junho de 2019, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-67.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. RONSANI - MECANICA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 26 de junho de 2019, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-80.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN ELSON FERREIRA 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 16:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-50.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO DE JESUS (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 16:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-05.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA DA SILVA VAL VERDE (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 17:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-20.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ANDREIA 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 04 de março de 2020, às 13:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-87.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EVANGELISTA PIRES DE CAMPOS (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 04 de março de 2020, às 13:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-42.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ANATALIA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-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 04 de março de 2020, às 14:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-04.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA CARLA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 04 de março de 2020, às 15:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-71.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KELLY DA SILVA E CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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 04 de março de 2020, às 15:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75570 Nr: 463-38.2016.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU CESÁRIO DA ROSA - 

OAB:18331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon de Latorraca 

Barbosa - OAB:4978

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao E. TJMT para o julgamento do apelo interposto.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74365 Nr: 1813-95.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, ASDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSRDC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença (execução de alimentos), 

sob o procedimento do art. 528, do CPC/2015, formulado nos mesmos 

autos, devendo, então, serem procedidas as anotações necessárias, 

inclusive na distribuição.

Ref. 56: INTIME-SE o Executado, para, em 03 (três) dias, pagar o débito 

referente aos meses de dezembro/2018 a fevereiro/2019 (R$ 905,11), 

além das parcelas que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7º, 

do CPC/2015), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

caso contrário poderá ser protestado o título executivo judicial, no que 

tange ao débito exequendo, e decretada a sua prisão (art. 528, § 1º, do 

CPC/2015).

Ref. 57 e 58: De igual modo, INTIME-SE o devedor, para que efetue o 

pagamento voluntário do débito referente aos meses de janeiro/2017 a 

novembro/2018, no valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (R$ 7.768,31) acrescido de honorários advocatícios 

e custas, se houver, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa 

de 10% sobre o valor atualizado do débito, bem como honorários 

advocatícios que arbitro no mesmo patamar (art. 523, "caput" e § 1º do 

CPC/2015).

Após, transcorridos mais 15 (quinze) dias contados do primeiro dia útil 

subsequente ao término dos 15 (quinze) dias concedidos ao executado 

para pagamento, caso não tenha ele oferecido a impugnação de que trata 

o art. 525 do CPC/2015, deverá o credor requerer o que entender de 

direito para a efetivação da penhora, apresentando nova planilha, com os 

acréscimos legais, inclusive a multa de 10% e honorários advocatícios, 

sobre o valor atualizado de débito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83724 Nr: 2103-42.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMMDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, b, do CPC/2015. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita. FIXO em 2 

(duas) URH (R$ 1.793,02) a verba honorária dos advogados Dativos, para 

cada, avaliando a complexidade da causa e atuação destes.Expeça-se o 

necessário.Ciência ao MP.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85839 Nr: 737-31.2018.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação Regularização de Guarda e Visitas, aforada por 

Loziane Pereira de Almeida em face de Elzo Antenor Bispo, envolvendo o 

menor Alejandro Antenor de Almeida, devidamente qualificados nos autos.

O processo teve seu trâmite regular, até que sobreveio a informação de 

transação amigável realizada entre as partes em audiência de conciliação 

(ref. 32), posta à homologação, nos seguintes termos: (i) a guarda do 

menor Alejandro Antenor de Almeida, será exercida na forma unilateral em 

favor do Requerido; (ii) as visitas com a genitora serão exercidas em 

finais de semana alternados, buscando o infante na sexta-feira na escola 

e devolvendo-o diretamente na escola na segunda –feira, assim como nas 

terças-feiras, sendo que a Requerente buscará o infante nas 

terças-feiras diretamente na escola e entregará o menor na escola no dia 

seguinte (quartas-feiras), assim como feriados e datas comemorativas 

serão exercidas na forma alternada, sendo no primeiro ano após a 

homologação do acordo, os menores passarão o Natal com a mãe e Ano 

Novo com o pai; assim sucessivamente, dia dos pais com o genitor, dia 

das mães com a genitora, assim como aniversário dos genitores e de 

familiares, eventuais férias do menor serão divididas em proporções 

iguais.”

Instado à manifestação, o representante do Ministério Público emitiu 

parecer favorável ao acordo entabulado (ref. 40).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista a transação realizada, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, b, do CPC/2015.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.

 Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79128 Nr: 38-74.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RONAN ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime da Cruz Borges 

Assumpção - OAB:11793/MT

 Vistos etc.

1. Ante a certidão de Ref: 66, DECRETO a revelia do acusado, nos termos 

do art. 367 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, é o entendimento do E. TJMT:

“(...) o STJ tem o entendimento de que deve o acusado manter atualizado o 

seu endereço perante o juízo, para viabilizar a sua intimação dos atos 

processuais, sendo que o descumprimento dessa obrigação torna 

totalmente dispensável a sua notificação por edital, nos termos do art. 367 

do CPP. (...)”. (N.U 0012261-58.2016.8.11.0000, , GILBERTO GIRALDELLI, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 

09/03/2016). (Destaquei).

2. NÃO RECEBO o recurso de apelação interposto pelo réu por meio do 

seu advogado (Ref: 60), eis que intempestivo.

Analisando ao feito, observa-se que o causídico do réu fora intimado da 

decisão de pronúncia através do DJE nº 10492, de 14/05/2019 e publicado 

no dia 15/05/2019.

Contudo, o acusado somente interpôs recurso em sentido estrito na data 

de 01.08.2019, às 10h46min, conforme assinatura eletrônica constante à 

petição de Ref: 60.

Logo se afere a intempestividade do recurso em pauta.

Assim, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpra-se

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11698 Nr: 725-66.2008.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAIN DUTRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini - 

OAB:10426/MT

 Vistos etc.

Conforme regra do art. 91, II, do Código Penal, o perdimento dos bens será 

em favor da União.

Portando, caberá a tal Ente Federativo os tramites necessários para venda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 652 de 732



do bem. Comunique-se à Advocacia Geral da União, indicando o bem e o 

local que se encontra.

Após, remetam-se esta ação penal ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 812 Nr: 658-19.1999.811.0053

 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: NEIZA FONSECA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alceu Ribeiro Teixeira - 

OAB:1006, João Afonso da Costa Ribeiro - OAB:1417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alceu Ribeiro Teixeira - 

OAB:1006

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que, diversamente do que narra o 

causídico da Inventariante em fls. 259, inexiste qualquer documento que 

ateste a anuência dos demais herdeiros com relação a retificação do 

presente plano de partilha.

Assim sendo, INTIME-SE a Inventariante, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 dias, traga termo de concordância dos demais 

herdeiros do falecido ou procuração dos sucessores outorgando tais 

poderes ao advogado postulante ou a correta qualificação dos legatários 

para que se proceda a citação/intimação destes.

Outrossim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, ante a ausência de 

comprovação da sua insuficiência financeira.

Após a regularização, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 840 Nr: 15-27.2000.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eronides Dias da Luz - 

OAB:4490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido da parte autora.

 Cabe a exequente promover sua irresignação pelos meios processuais 

hábeis.

 Cerifique-se o trânsito em julgado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71746 Nr: 479-26.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBISNEY MESQUITA NARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleice Hellen Costa Leite - 

OAB:9475/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida (DJE) para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda ao pagamento dos valores a que foi condenado, pena de serem 

aplicadas as multas do art. 523, § 1º do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80471 Nr: 638-95.2017.811.0053

 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 MOREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813, Rosana de Barros Bezerra Pinheiro Esposito - 

OAB:4531/MT

 Vistos etc.

1. Certifique-se quanto a tempestividade do recurso interposto.

2. Após, remetam-se os autos ao E. TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81892 Nr: 1217-43.2017.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Leuzenir de Lima Melo dos Santos, por si e 

representando o menores Luis Roberto Melo dos Santos, em face de Paulo 

Roberto Ferreira dos Santos,, para: (i) DECRETAR o divórcio do casal; (ii) 

DETERMINAR a guarda unilateral do menor Luis Roberto Melo dos Santos à 

sua genitora, a Sra. Leuzenir de Lima Melo dos Santos; (iii) CONDENAR o 

requerido a pagar ao seu filho, a título de pensão alimentícia, a quantia 

mensal correspondente a 30% do salário mínimo vigente, mediante 

depósito bancário ou recibo de pagamento, cujos valores serão 

anualmente atualizados; (iv) CONDENAR o requerido a pagar o 

correspondente a 50% dos gastos extraordinários do menor; e, (v) 

PARTILHAR o imóvel descrito na inicial, cabendo a parte requerida o 

percentual equivalente aos valores do pagamento das parcelas pagas 

entre a data do casamento e a separação de fato, quais deverão ser 

aferidos em liquidação de sentença. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.A requerente poderá voltar a usar seu nome de solteira. 

Transitada em julgado, expeçam-se os competentes mandados e 

arquivem-se os autos. Sem custas ou honorários pela Justiça Gratuita que 

defiro à ambos os litigantes.Intimem-se. Ciência ao MPE e DPE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88905 Nr: 2009-60.2018.811.0053

 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: SCHWINGEL E SCHWINGEL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para manifestação (CPC, art. 702, § 5º).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60818 Nr: 1457-08.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Intimação das partes do retorno dos autos à 1° Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60818 Nr: 1457-08.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Intimação da parte autora para ciência do retorno dos autos à 1° 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65838 Nr: 609-84.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR DA SILVA, SUEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESOEL FERREIRA LEITE, SEBASTIÃO 

AZEVEDO FERREIRA LEITE, ALBERTINE FERREIRA BULHÕES, ANESTOR 

FERREIRA LEITE, ALAIR FERREIRA LEITE, ALZIRO FERREIRA LEITE, ATAIR 

FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francini Correa da Silva - 

OAB:24.370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente, mediante seu causídico, para, que, no 

prazo legal, apresente manifestação acerca da juntada de ofício em folhas 

51/52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 1931-71.2015.811.0053

 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: Max Securitizadora de Créditos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.E DE ALMEIDA IND. E COM DE BEBIDAS 

EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem 

resolução de mérito, o presente processo manejado por Max 

Securitizadora de Créditos SA em face de E. E. de Almeida Ind. e Com. de 

Bebidas Eireli – EPP, à luz do art. 485, inc. III, do CPC. Custas pelo autor. 

Sem honorários.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Ao 

arquivo, com baixa na distribuição.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72539 Nr: 893-24.2015.811.0053

 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: FRANCIMARI AMELIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de VILMAR DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE SILVA NASCIMENTO - 

OAB:11740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

e, com fundamento no art. 2015 do Código Civil HOMOLOGO a partilha 

amigável, salvo erro, omissão ou eventual direito de terceiro, bem como 

RECONHEÇO A SOCIEDADE CONJUGAL havida entre Francimari Amélia de 

Moraes e Vilmar de Mello.Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o 

formal de partilha, certidão de pagamento e/ou alvará(s), (art. 655 CPC), 

ficando condicionado o registro à comprovação de isenção ou ao 

pagamento de tributos, pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 

7.850/2002 e do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 143, e de 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal),No mais, permanece a sentença inalterada.Intimem-seÀs 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70626 Nr: 1710-25.2014.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELISA MARCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de VILCEU FRANCISCO MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:5858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960/O

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de ref. 29, vez que não vislumbro interesse do 

peticionante nos autos.

Ante a comprovação de filiação com o falecido por meio da certidão de 

nascimento acostada em ref. 30 DEFIRO o pedido de habilitação da Viviane 

de Almeida Marcheti.

 Por outro lado, tendo em vista o abandono do processo pela inventariante, 

REMOVO-A nos termos do art. 622, I e II do CPC e, por conseguinte, 

observando-se a ordem estabelecida no art. 617, III, do aludido caderno 

processual, NOMEIO como inventariante a herdeira VIVIANE DE ALMEIDA 

MARCHETI a qual deverá ser intimada por meio de seu advogado para 

prestar compromisso, no prazo de 15 (quinze) dias.

CONSIGNE-SE que após a assinatura do termo de compromisso, iniciará o 

prazo de 30 (trinta) dias para a inventariante cumprir com o determinado à 

ref. 19, devendo, em igual prazo, qualificar os demais herdeiros do de 

cujos para que figurem no polo passivo da lide.

 .

INTIME-SE a Inventariante da remoção por meio do causídico constituído.

CUMPRA-SE.

Promova-se as alterações necessárias, inclusive no sistema apolo.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 34140 Nr: 1113-32.2009.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CUSTÓDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VALDRIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Ricardo da Silva Reis - 

OAB:9.176-A/MT, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS OLIVEIRA 

- OAB:11.508/MT, João Afonso da Costa Ribeiro - OAB:1417/MT, 

PAULO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - OAB:

 Vistos etc.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas em virtude da justiça gratuita, honorários conforme pactuado 

em transação.

ARQUIVEM-SE os autos.

Dou por publicada a presente com sua entrega em cartório. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

Às providencias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 89234 Nr: 2209-67.2018.811.0053
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 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: LVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Divórcio, Regularização de Guarda e Alimentos, 

aforada por Laudicéia Valéria Da Conceição, por si e rep. o menor Jônatas 

Felipe Da Conceição Henrique em face de Marildo Henrique, devidamente 

qualificados nos autos.

O processo teve seu trâmite regular, até que sobreveio a informação de 

transação amigável realizada entre as partes em audiência de conciliação 

(ref. 41), posta à homologação, nos seguintes termos: “(i) as partes 

reconhecem e postulam pela decretação consensual do divórcio; (ii) a 

guarda unilateral do menor em favor da genitora; (iii) o Requerido terá livre 

direito de visita, mediante prévio aviso; e (iv) considerando que o 

Requerido atualmente encontra-se fora do mercado de trabalho, as partes 

acordam que este passará a contribuir com alimentos em favor do menor, 

a partir de fevereiro de 2020, na porcentagem de 20% (vinte por cento) do 

salário mínimo, a serem pagos até o dia 15 de cada mês..”

Instado à manifestação, o representante do Ministério Público emitiu 

parecer favorável ao acordo entabulado (ref. 48).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista a transação realizada, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Entretanto, uma ressalva é necessária. O valor da pensão alimentícia, por 

exigência legal, deverá ser reajustada para manter o poder aquisitivo, 

conforme os reajustes do salário mínimo. Essa correção é necessária e 

está prevista no art. 1.710, do Código Civil, e visa a que se mantenha o 

poder aquisitivo da pensão, evitando-se nova ação, periodicamente.

 Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, b, do CPC/2015.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.

 Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87780 Nr: 1530-67.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERSIANE BATISTA MARTINS, GRACIANE 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA, ALANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, NAUANE 

BATISTA DE OLIVEIRA, RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LEITE DA ROSA NETO, Espólio de 

ANA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6247/MT, WATUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11.171/MT

 Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes, para manifestarem-se acerca da avaliação do bem 

a partilhar, conforme pactuado em audiência de ref. 49.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11274 Nr: 306-46.2008.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES DA CRUZ MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio de Oliveira - 

OAB:9225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604/O, Izonildes Pio da Silva - OAB:6486-A

 Vistos etc.

1. Defiro a restrição on line, pelo sistema RENAJUD, e, ato contínuo, 

procedo a operação necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

2. Indefiro os pedidos de ofício ao CDL e Cartório para protesto, pois que 

tal providência cabe à parte e não ao juízo, conforme art. 517, § 3º do 

CPC.

3. Defiro a inserção do nome do executado no cadastro dos inadimplentes, 

à luz do art. 782, § 3º do CPC.

Tendo em conta a escassez de funcionários, bem assim a invencível 

carga de trabalho, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/OFÍCIO. A PRÓPRIA PARTE FICA ENCARREGADA DE 

PROTOCOLAR O DOCUMENTO PERANTE A REQUERIDA, JUNTANDO 

CÓPIA DO PROTOCOLO NESTES AUTOS!

4. Quanto aos pedidos de “penhora” de direito de posse de imóvel e dos 

vencimentos do executado, deverá a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionar nos autos matrícula do referido imóvel e 

comprovante de ganhos do requerido.

 5. O executado apresentou recurso de apelação face à decisão de rejeito 

sua impugnação.

Como cediço, contra decisões interlocutórias em execuções, o remédio 

processual recursal é o agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo 

único).

Trago o entendimento do STJ:

“(...) II - A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento 

de sentença, sem extinguir a fase executiva em curso, desafia agravo de 

instrumento. Na presente hipótese, interposta apelação, não se aplica o 

princípio da fungibilidade recursal. (...)”. (AREsp 1428572/SP, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 

23/08/2019). (Destaquei).

Portanto, a conduta do requerido (interpor recurso de apelação) – que 

acarretaria na remessa dos autos ao E. TJMT, ante a ausência de juízo de 

admissibilidade, caracteriza abuso de direito com nítido intuito protelatório, 

vez que visa, pela via transversa, obstar a marcha processual da 

presente execução.

A conduta do exequente beira à má-fé processual e contrapõe-se ao 

princípio da cooperação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 46603 Nr: 922-16.2011.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDAG, MCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 49-52. CITE-SE/INTIME-SE o devedor, 

pessoalmente, no endereço indicado às fls. 52, para que efetue o 

pagamento voluntário do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de honorários advocatícios e custas, se 

houver, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% 

sobre o valor atualizado do débito, bem como honorários advocatícios que 

arbitro no mesmo patamar (art. 523, "caput" e § 1º do CPC/2015).

Após, transcorridos mais 15 (quinze) dias contados do primeiro dia útil 

subsequente ao término dos 15 (quinze) dias concedidos ao executado 

para pagamento, caso não tenha ele oferecido a impugnação de que trata 

o art. 525 do CPC/2015, deverá o credor requerer o que entender de 

direito para a efetivação da penhora, apresentando nova planilha, com os 

acréscimos legais, inclusive a multa de 10% e honorários advocatícios, 

sobre o valor atualizado de débito.

Cientifique o Ministério Público.

Cumpra-se. Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69217 Nr: 908-27.2014.811.0053

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

DO LOTEAMENTO 15 DE NOVEMBRO, MARCOS LEÃO PORTELA, ALZIRA 

DA CONCEIÇÃO SILVA, MARIA DAS DORES NASCIMENTO, ANDERCI 

ANDRE DOS SANTOS, BRUNO RAFHAEL TADEU M. BRANDÃO, EMILIO 

SOARES DE SOUZA, CLEUDES DA COSTA BRANDÃO, CARLOS 

ROBERTO MATIAS, CAMILA FERNANDA COSTA E CUNHA MORAES 

BRANDAO, CRISTIANE MARIA DA SILVA, EDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA, 

EDNALDO BISPO DOS SANTOS, ERACI PEDROSO RIBEIRO, IRACI DE 

OLIVEIRA SANTOS, LÁZARA ANTONIA DOS SANTOS, IRIO RODRIGUES 

DE MORAIS FILHO, JEOACAS GOMES DE BRITO JUNIOR, JOSIANE MARIA 

DA SILVA, JOSILAINE DOS SANTOS, JOAO VIANA DE OLIVEIRA, JOSE 

RAMALHO DA SILVA, JURACY CAMPOS, JUAREZ BORGES DA SILVA, 

MANOEL GOMES DE SOUZA, MARINETE CIPRIANO DE OLIVEIRA, MYCHEL 

DEIVE CARVALHO BORGES, RAIMUNDO FERREIRA, RUTH ANTONIA DE 

OLIVEIRA, THIAGO RODRIGO DA COSTA MORAES BRANDÃO, VALDEMI 

CIPRIANO DE OLIVEIRA, VALDENOR LOURENÇO PEREIRA, VALMIR 

ALVES DA SILVA, WILSON VILELA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA, 

CENTRALCOOP – COOPERATIVA CENTRAL DE PRODUTORES RURAIS DE 

MATO GROSSO, Espólio de BENEDITA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8938/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Anote-se nome do causídico constituído (fl. 768) no Sistema Apolo.

2. Certifique-se quanto a citação dos requeridos.

3. Após, intime-se o autor para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7893 Nr: 1258-30.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA FELIX MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução Complementar proposta por Noemia Felix 

Medeiros em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.

Às fls.189, a parte Autora pugnou pela extinção e arquivamento do feito. 

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pagamento integral da dívida executada conforme alvarás de fls. 

162, 168 e 182, mister a extinção do presente processo. Com efeito, o art. 

924, II, do Código de Processo Civil aduz que a execução deve ser extinta 

quando do recebimento dos valores.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

de execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Sem honorários advocatícios.

 Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 8335 Nr: 418-83.2006.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Schmidt - 

OAB:9.191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Vistos etc.

Requisite-se o pagamento do valor à municipalidade executada em favor 

do exequente, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Presidente do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na forma de requisição de pequeno 

valor (RPV), no valor de R$ 36.597,93 (trinta e seis mil quinhentos e 

noventa e sete reais e noventa e três centavos).

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10536 Nr: 947-68.2007.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA RITA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Alves da Cunha - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o despacho retro de fls. 119, aportou valores diversos 

do homologado por sentença em fls. 111-114, necessário faz-se chamar o 

feito a ordem, para seja expedido precatório em favor da Autora no valor 

de R$ 107.663,89 e RPV em favor de seu advogado no valor de R$ 

7.973,57, nos moldes da sentença retro.

Devendo, ambos, serem remetidos ao TRF1 para o efetivo pagamento.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127 Nr: 239-96.1999.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ROSA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DE JESUS DA GUIA RIBEIRO DA 

SILVA, ORIVALDO RODRIGUES BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cícera Simões Leão Portela - 

OAB:4.913, Daniel Cabral Gadelha - OAB:2131/MT, Ruy Nogueira 

Barbosa - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210, Amarilton Rodrigues da Cruz - OAB:5.027, Cícera 

Simões Leão Portela - OAB:4.913, Daniel Cabral Gadelha - 

OAB:2131/MT, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:4.678/MT

 Intimação da parte autora para manifestar sobre o ofício de fl. 459.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129 Nr: 240-81.1999.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RODRIGUES BENEVIDES, CARMITA DA 

SILVA BENEVIDES, BENTO RODRIGUES BENEVIDES, JOÃO BATISTA 

PEREIRA, MARIA MINERVINA ARANTES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD-PRESSA ADMINISTRADORA E 

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Campos Fraga 

- OAB:24546/SP, Helio Passadore - OAB:3008-A/MT, Luis Ferreira da 

Silva - OAB:1357/MT

 Intimação do autor para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre a certidão 

do Oficial de Justiça de fl. 303vº.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69747 Nr: 1192-35.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS MARQUES DE AMORIM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Intimação da parte requerida por meio do seu patrono para ciência da 

sentença proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 59767 Nr: 1274-37.2012.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, recebo o pleito defensivo 

como exceção de pré-executividade, mas, no mérito, REJEITO-A 

LIMINARMENTE, por contrariar entendimento sumular do STJ. Incabíveis 

honorários advocatícios..Manifeste-se a exequente em termos de 

prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7389 Nr: 861-68.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIRA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 242/243: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Silvanira 

de Almeida Silva, aludindo que seja aclarada a sentença de fls. 236-241, 

prolatada nestes autos, postulando pela sanação de vício.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios.

A irresignação da parte Embargante deve ser aviada pelo meio processual 

adequado (art. 101, CPC).

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 35930 Nr: 85-92.2010.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DIAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA, MIGUEL 

GUIZARDI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto César Carvalho 

Barcelos - OAB:11652, Bruno Henrique da Rocha - OAB:230904/SP, 

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO 

JOSE COUTINHO MEDEIROS - OAB:7921/MT, Fábio Luis de Mello 

Oliveira - OAB:6848/MT, JOÃO MANOEL PASQUAL FERRARI - 

OAB:OAB/MT 14.038, José Luis Blaszak - OAB:10.778-4, JOSÉ 

WILZEM MACOTA - OAB:7481-B/MT, JOSÉ WILZEN MACOTA - 

OAB:7481, Marcia Regina de Aguiar Moreira - OAB:OAB/MT 

13.606-B, MAURÍCIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:OAB/PR 

15.772, Paola de Oliveira Trevisan Gomes - OAB:7573/MT, 

QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:57596/SP, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:OAB/PR 34.101, RENATA LUCIANA MORAES - 

OAB:13096-B/MT

 Vistos etc.

1. Ante a resistência ao pagamento voluntário, aplico a multa e honorários 

previstos no art. 523, § 1º do CPC.

2. Conforme entendimento da Corte Cidadã, após o deferimento da 

recuperação judicial, eventuais atos expropriatórios somente poderão ser 

deferidos pelo Juízo Universal, responsável pela definição do destino dos 

bens (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

Contudo, a questão está afetadoa ao Tema 987 pelo STJ, havendo 

determinação de suspensão de todos os processos sobre tal temática.

Portanto, SUSPENDO a presente execução até o julgamento pela Corte 

Cidadã.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Portanto, expeça-se carta precatória para a Vara Especializada de 

Falência e Recuperação Judicial a comarca de Cuiabá/MT, onde tramita o 

processo do executado (Cód. 825580) para a análise do pedido de 

bloqueio judicial de ativos da parte requerida.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 45334 Nr: 1221-90.2011.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls.53: DEFIRO o pedido de desarquivamento do feito. Após, nada sendo 

requerido no prazo de 05 (cinco) dias, retornem os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70936 Nr: 1885-19.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO RICARDO DE AMORIM, IGOR DA SILVA 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984/O

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

REDESIGNO esta solenidade para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 

13h00min.

Proceda-se a condução coercitiva das testemunhas Jonathan e Ana 

Flávia, expedindo-se o necessário.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73352 Nr: 1301-15.2015.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Tendo em vista a ausência de intimação das partes, REDESIGNO a 

audiência para o dia 02 de março de 2020, às 15h30min.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91715 Nr: 1234-11.2019.811.0053

 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: DIONE LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA CORREA NUNES MASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Padilha e Silva - 

OAB:11637/MT

 Intimação da parte ré por meio do seu advogado para a apresentação das 

alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68837 Nr: 634-63.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Vistos etc.

 Certifique-se a tempestividade do recurso apresentado.

Após, ao E. TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68862 Nr: 652-84.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE MARQUES DE AMORIM LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT, bem como, para 

eventuais providências a serem postuladas.

 No silêncio, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68239 Nr: 183-38.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIR DA SILVA TEIXEIRA, HERMINIO PEREIRA LEITE, 

JOAO RODRIGUES TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:138065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT, bem como, para 

eventuais providências a serem postuladas.

 No silêncio, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 59354 Nr: 1208-57.2012.811.0053

 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 ROBSON QUEIROZ MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB: 7355-A

 Vistos etc.

Segundo consta dos autos o acusado fora pronunciado por dois ilícitos, e, 

conforme dicção do art. 422 do CPP, poderão as partes arrolar 05 (cinco) 

testemunhas para serem inquiridas em plenário.

Portanto, intimem-se as partes para readequar o rol apresentado, 

indicando as testemunhas a serem inquiridas, observando o máximo legal 

permitido, quais deverão ser discriminadas por fatos.

Cumpra-se, pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76863 Nr: 1025-47.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Rosa de Souza - 

OAB:15779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para manifestação.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78692 Nr: 1754-73.2016.811.0053

 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: PEDRO ALCANTARA CORREA, NICACIO FIRMINO 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de CATARINA SENA CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e mais que dos autos consta HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha 

amigável dos bens deixados por Catarina Sena Corrêa, apresentado nos 

autos, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Declaro extinto o 

feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Decorrido 

o trânsito em julgado, e, se confirmado o pagamento das custas/taxas, se 

houver, EXPEÇA-SE o necessário, formal de partilha, carta de adjudicação 

e/ou alvará(s), com a observância de que é requisito para o registro a 

comprovação de pagamento ou isenção de tributos e inexistência de 

débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via 

administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC, art. 662, 

bem como da Lei n.º 6015/73, art. 143. Atendidas as determinações supra, 

CIENTIFIQUEM a Fazenda Pública “para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 

659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos 

com as cautelas de estilo, anotações e baixas.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81532 Nr: 1048-56.2017.811.0053

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA 

- OAB:14563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 “Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos aventados por Eduardo Da Silva Brandão para: (i) reconhecer e 

dissolver a união estável havida entre o Requerente e a Sra. Tatiane Do 

Nascimento Gonçalo, com data de início em março/2010 e término em 

abril/2017 e (ii) determinar a partilha dos bens descritos em inicial bem 

como a dívida apontada em contestação, na proporção de 50% do valor 

para cada um dos Requerentes. Outrossim HOMOLOGO o acordo firmado 

entre as partes ref. 42, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b” do CPC.Condeno a parte Requerida em custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado, com fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. 

Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de 

justiça gratuita, que concedo a ambas as partes nesta ocasião.Transitada 

em julgado, arquivem-se.Intimem-se. Expeça-se o necessário.”.No mais, 

mantenho a decisão em seus exatos termos.Intimem-se.Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79117 Nr: 29-15.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR SANDIM GONÇALVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Yegros Pereira - 

OAB:8.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB:22451/O

 Vistos etc.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Deixo de suspender o feito, ante o transcurso do prazo postulado e a 

inércia de comunicação de descumprimento do acordo.

ARQUIVEM-SE os autos.

Dou por publicada a presente com sua entrega em cartório. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

Intimem-se.

Às providencias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11121 Nr: 174-86.2008.811.0053

 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 VALENTIM PEREIRA DA MATA, JOSEFA 

FERNANDES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO, LIANA 

MENDONÇA LIBRELOTTO, EVALDO TICIANEL, MARLENE SMERDEK 

TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Franciscato Sanches - 

OAB:2321-B, Marco Antonio Dotto - OAB:4628-A, Ricardo Basso - 

OAB:12.739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Dotto - 

OAB:4628-A

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para que manifeste-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, em termos de prosseguimento do feito.

A inércia ensejará a presunção de desistência a em relação a esta lide 

(art. 485, III, do CPC).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 8660 Nr: 713-23.2006.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLOTÉCNICA ENGENHARIA E SONDAGENS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Turbino Neves - 

OAB:12454

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte Exequente em termos de prosseguimento, no prazo 

de 10 (dez) dias. A inércia ensejará a presunção de desistência em 

relação a esta lide (CPC, art. 485, VIII).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 1947 Nr: 15-90.2001.811.0053

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSÉ BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS VIEIRA, OLGA DEL PINTOR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felix Sigueak Arima Filho - 

OAB:2676/MT, João Nunes da Cunha Neto - OAB:3146, Joaquim 

Abilio Seabra - OAB:976, Nivio Alexandre Ferramosca Mauruto - 

OAB:4804/MT

 Vistos etc.

Intime-me os requeridos para as contrarrazões.

 Após, remetam-se os autos ao E. TJMT.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 3154 Nr: 123-85.2002.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DOMINGOS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL PATRONAL DE SANTO 

ANTÔNIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daltey Aparecido Dias - 

OAB:7029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete de Araujo Ramos 

Souza - OAB:4.701, Gesinele Rodrigues Leite e Campos - 

OAB:6596/MT, Sueli Silveira - OAB:3634

 DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem 

resolução de mérito, o presente processo manejado Celso Domingos 

Nogueira, à luz do art. 485, III, do NCPC. Custas remanescentes, se 

houverem, pela parte Autora.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Ao arquivo, com baixa na distribuição.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 4312 Nr: 206-67.2003.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRETA PAREDES SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Monteiro Araujo 

- OAB:8510/MT, Pedro Vicente Leon - OAB:2249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de digitalização e inclusão dos autos no Sistema PJE.

Isto porque, a Portaria Conjunta nº 1076/2019-PRES-CGJ do TJMT diz 

respeito ao projeto piloto na 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

da Comarca de Cuiabá.

Ademais, somente processos em andamento foram digitalizados.

Logo, por tais razões, indefiro o pedido de fl. 132.

Não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, REMETAM-SE os 
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autos ao arquivo.

Intime-se o advogado.

Às providênciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 5432 Nr: 207-18.2004.811.0053

 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: DEONÍSIO FERREIRA DE ARRUDA, ADOTINA LOURDES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDÓRIO DIAS CORRÊA, CELINA DE ARRUDA 

CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Dorilêo Leite - 

OAB:8589/MT

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

06/02/2020, às 14h00min.

Intimem-se as partes, por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 6637 Nr: 203-44.2005.811.0053

 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: LAILZE FRANCISCA DE PINHO AMORIM PINHEIRO, LUIZ 

FERNANDO AMORIM PINHEIRO, VINICIUS RIBEIRO PINHEIRO, PAULO 

HENRIQUE RIBEIRO PINHEIRO, MATHEUS AMORIM PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:10.080, Arnaldo Gomes Santana - OAB:3053, Luciana Amorim 

Santana - OAB:11661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Retificação do Formal de Partilha expedido nestes 

autos, formulado pela inventariante, devidamente qualificada e 

representada no presente feito.

Conforme se depreende do pedido de fls. 169/187, houve erro de fato na 

descrição dos imóveis partilhados e, consequentemente, erro na 

expedição do Formal de Partilha. Assim sendo, necessita seja expedido 

novo Formal de Partilha com a retificação supra.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 O Código de Processo Civil em seu artigo 494, inciso I dispõe:

“Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo;”

E ainda, o art. 656, do mesmo código, dispõe que:

 “Art. 656 - A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, 

pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as 

partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo 

o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe 

as inexatidões materiais.”

Deste modo no caso em testilha o que se constata é apenas um erro de 

fato na descrição dos bens e, consequentemente, acarretou na partilha 

errônea dos bens imóveis pertencentes ao conjunto inventariado.

DISPOSITIVO

Posto isso, DEFIRO o pedido para que seja retificado o formal de partilha, 

conforme declaração apresentada às fls. 194/197. Devendo a presente 

retificação ser parte integrante da partilha homologada às fls. 162.

Expeça-se novo Formal de Partilha de acordo com o referido acordo de 

partilha apresentado.

Após, arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. 

Custas e taxas nos termos da lei.

 Cumpra-se

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 63044 Nr: 81-50.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.S.A RIO PRETO LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES LTDA ME, E. BORIM EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14.325

 Vistos etc.

Fls. 378: Defiro o pedido de retificação do polo passivo. Proceda-se as 

alterações necessárias.

Diante do pedido da parte E. Borim – Eireli (fls. 379) de designação de 

audiência de conciliação, bem como considerando que de acordo com o 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, em observância ao art. 693 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/03/2020 às 13:30 horas.

 Postergo a análise do pedido de cumprimento de sentença para após a 

realização da audiência supra.

INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66973 Nr: 844-51.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS em face de Abigail Conceição dos Santos, 

devidamente qualificados.

A parte Embargante/Executada alegou excesso na execução, discorrendo 

sobre as diferenças entre o cálculo apresentado no presente feito e 

aquele elaborado pela Exequente, pugnando, ao final, pela procedência da 

Impugnação a fim de que prevaleça os cálculos por ela apresentados, bem 

com a condenação nos consectários da sucumbência.

Às fls. 115, a parte Embargada/Exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela Autarquia Previdenciária.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A causa comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

Examinando os autos, constata-se que a parte Embargada manifestou 

concordância com os cálculos apresentados.

 Desta feita, reconhecida a procedência dos pedidos pela parte 

Impugnada/Exequente, HOMOLOGO o reconhecimento da PROCEDÊNCIA 

dos pedidos da Embargante/Executada e JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC/2015, 

consequentemente, acolho os cálculos apresentados em fls. 114, fixando 

o valor da execução em favor de Abigail Conceição dos Santos no valor 

de R$ 17.760,06 e em favor do seu causídico no valor de R$ 1.772,59.

 Condeno a parte Embargada/Exequente em custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado, com fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. 

Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de 

justiça gratuita.

 Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 
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42/2008-CGJ/MT.

Expeçam-se as RPV’s em favor da parte Embargada e de seu patrono.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67193 Nr: 949-28.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO LEITE OLIVEIRA, KEILA 

AUXILIADORA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Pinheiro dos 

Santos - OAB:10.315, Rosana de Barros Bezerra Pinheiro Espósito 

- OAB:4531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para que manifeste-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, em termos de prosseguimento do feito.

A inércia ensejará a presunção de desistência a em relação a esta lide 

(art. 485, III, do CPC).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67674 Nr: 1425-66.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Intime-se a parte Autora, por meio de seu procurador, para querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias renunciar o valor excedente aos 60 salários 

mínimos para expedição do RPV.

 Não havendo manifestação no prazo assinalado, expeça-se precatório 

em favor da parte Autora e RPV em favor de seu causídico.

Às providencias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 36884 Nr: 350-94.2010.811.0053

 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 SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP SERVICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT, ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:, Nelson Paschoalotto - OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 117/121: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL1, aludindo que 

seja corrigido erro na sentença de fls. 116, prolatada nestes autos, 

postulando pela sanação.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios.

A irresignação da parte Embargante deve ser aviada pelo meio processual 

adequado (art. 101, CPC).

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 43292 Nr: 250-08.2011.811.0053

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANICER CABANHAS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felix Sigueak Arima Filho - 

OAB:2676/MT, FERNANDO ARIMA - OAB:97966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Diocles Rocha 

Botelho Figueiredo - OAB:14.229/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.

 Nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, remetam-se os autos 

ao arquivo, com baixa na distribuição.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 47547 Nr: 494-34.2011.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARADY PEDROSA DE ALVARENGA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls.136v: Defiro o pedido da parte Autora.

 Expeça-se as respectivas RPVs, em nome da parte Exequente e de seu 

patrono.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 58742 Nr: 1140-10.2012.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MÁRIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. BARRETO ME - AUTO PEÇAS E 

SERVIÇOS SANTO ANTONIO, JOÃO NASCIMENTO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Roseany Barros de Lima - 

OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para que manifeste-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, em termos de prosseguimento do feito.

A inércia ensejará a presunção de desistência a em relação a esta lide 

(art. 485, III, do CPC).

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70974 Nr: 14-17.2015.811.0053

 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: ELIAS LAUZI SOBRINHO, NEUSA APARECIDA COSTA 

LAUZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI, DIONE MERI 

GODOY BERNARDI, ERNANI TADEU BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aires Vigo - OAB:84934/SP, 
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Juliana Issa - OAB:134.0469/SP, Jusiana Issa - OAB:128807, WESLEY 

CESAR REQUI VIEIRA - OAB:238737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednelson Zuliani Bello - 

OAB:2.532 A, Giuliano Araken Silva - OAB:, Marina Delmondes 

Degaspery Silva - OAB:OAM/MT 10.078, Rubiney Lens - 

OAB:32360/RS, Zarita Lagasse - OAB:80028/RS

 Vistos etc.

Ref. 65: Nada a reconsiderar. Consoante alertado na decisão de Ref. 51, 

NÃO HAVERÁ EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO ATÉ A 

DECISÃO FINAL PROFERIDA NO FEITO PRINCIPAL (2008/83 – CÓD. 

11308).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69789 Nr: 1222-70.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA DIAS DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILZA DA COSTA NEPONUCENO, TEREZO 

ROMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12.162

 Vistos etc.

Ref. 135: Não obstante as razões trazidas pela parte requerente, o 

entendimento pretoriano coaduna-se à impossibilidade de penhora de 

parte do salário.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA 

PARTE AGRAVADA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de 

que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do 

art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se 

tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os 

valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 

2º, NCPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes. (...)” (STJ, AgInt 

no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019).

Por tais razões, INDEFIRO o pedido aventado.

MANIFESTEM-SE as partes em termos de prosseguimento, no prazo de 10 

(dez) dias. A inércia ensejará a presunção de desistência em relação a 

esta lide (CPC, art. 485, VIII).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75654 Nr: 501-50.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATT - Distribuidora Brasileira de Combustíveis e 

Derivados de Petroleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR MEDEIROS DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA - ME, WAGNER RADICA DE MEDEIROS, LUCILENE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E 

OITO) HORAS, PROVIDENCIAR O PAGAMENTO "DO VALOR CORRETO" 

DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, OPORTUNIDADE NA QUAL 

DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR EM: EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72439 Nr: 850-87.2015.811.0053

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eberton de Miranda Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte requerida, através de seu Advogado, a cumprir a 

determinação de Ref. 99, no prazo de 10 (dez) dias, pena de multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86870 Nr: 1143-52.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN CLEBER DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEFERSON FERREIRA NUNES - 

OAB:23861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados por Alan Cleber da Silva Souza em face do Banco 

Bradesco Financiamentos S.A, ante a legalidade das tarifas bancárias. 

Assim, JULGO EXTINTA, com resolução do mérito, este processo, à luz do 

art. 487, I, do CPC.Sem custas, pela justiça gratuita.Condeno o autor em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, por equidade, nos 

termos do art. 85, § 8º do CPC, considerando a baixa complexidade da 

causa, o trabalho realizado pelo causídico, o tempo exigido para os seus 

serviços, bem como a ausência de dilação probatória. Sopesadas tais 

circunstâncias, torna-se excessiva e desarrazoada a incidência dos 

percentuais estabelecidos no § 2º, do mesmo dispositivo normativo, sob 

pena de enriquecimento ilícito. Aplica-se ao acaso o art. 98, § 3º do 

CPC.Intimem-se.Ao arquivo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81040 Nr: 872-77.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AGELO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:12320

 Vistos etc

INDEFIRO o pedido.

O ato realizar-se-á normalmente. Não há motivos que justifiquem o fim da 

persecução penal.

Aliás, a saída do réu do país pode, inclusive, sugerir eventual tentativa de 

escusa à responsabilização penal, e, ensejar prisão preventiva, o que, por 

ora não será feito. Mas o processo tramitará normalmente.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84423 Nr: 124-11.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA APARECIDA 

CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Felicio Giocomini Rocco 

- OAB:246281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO RODOVALHO - 

OAB:14068 OAB GO

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti
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 Cod. Proc.: 75078 Nr: 214-87.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CAMILLY VICTORIA DE SOUZA SILVA, ROQUE 

PEREIRA DA SILVA JUNIOR, CRISTINA BENEDITA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11264/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), 

à luz do art. 523, §1º do CPC.

Intimem-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83245 Nr: 1871-30.2017.811.0053

 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: JUIZO DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM PROVISÓRIA DOS JURADOS PARA 

O ANO DE 2020

O Doutor Alexandre Paulichi Chiovitti Juiz de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Santo Antonio de Leverger - MT, na forma 

da lei etc.

FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antonio de 

Leverger - MT, os cidadãos abaixo relacionados foram alistados para 

compor a lista geral provisória de Jurados para o ano de 2020, nos termos 

dos art. 425 e art. 426, ambos do Código de Processo Penal, dos quais 

serão sorteados aqueles que figurarão como jurados e suplentes nas 

reuniões periódicas e extraordinárias do Tribunal do Júri.

Lista Geral:

1 ADEMIR HOFFMANN DA SILVA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

2 ADILSON JOSE DE ARRUDA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

3 ADONIAS BATISTA FILHO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

4 ADRIANO DE LARA GIACUNO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

5 ADRIANO GARCIA DA COSTA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

6 ANA PAULA PINTO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

7 ANA PAULA TORRES DE SOUZA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

8 ANDREA GOMES DA COSTA E SILVA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

9 ANDREAN JHONATAS DE LIMA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

10 ANTENOR ESTEVÃO DA SILVA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

11 ANTONIO JOAO DA SILVA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

12 ANTONIO NATALINO DE AMORIM SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

13 AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE MAGALHAES SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

14 BENEDITO JUMARI DE MORAES SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

15 CARLOS MIGUEL DE LIMA FILHO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

16 CARLOS RODRIGUES DE MAGALHAES FILHO SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

17 CAROLINE MARIA DE LIMA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

18 CEZAR DA SILVA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

19 CLARINDA DO BOMDESPACHO ARRUDA SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

20 CLAUDETE MARIA PINTO DA SILVA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

21 CLAUDILAINE RITA DE CASSIA ARRUDA SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

22 CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

23 CLESO DA CUNHA RESENDE JUNIOR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

24 DELIO BENEDITO RIBEIRO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

25 EDILAINE DO CARMO LIMA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

26 EDSON FERREIRA DE AMORIM SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

27 ELAINE CABRAL DE OLIVEIRA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

28 ELAINE REGINA DOS SANTOS DE FREITAS SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

29 ELEMILSON RICARDO FERREIRA DA SILVA SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

30 ELISANGELA VILLA NOVA BRANDÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

31 EMILY RODRIGUES GUARIM STROBEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

32 ESTELA EDLAINE DE OLIVEIRA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

33 EUTALIO AMORIM DA ABADIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

34 FABIANA ROSANE VIEIRO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

35 FELISMINA SILVA DE SOUZA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

36 FRANCIS AUXILIADORA CARVALHO E SILVA SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

37 GILSON ALEX MOREIRA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

38 HARIELSO RICARDO EVANDRO DE OLIVEIRA SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

39 HENRIETE INES CARVALHO SILVA DE ALBURQUE SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

40 JANAINA CECILIA DA COSTA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

41 JOCIELI DE OLIVEIRA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

42 JOICE JANAINA NASCIMENTO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

43 JOILSON ALEXANDRE DE PINHO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

44 JOSE ALBERTO GALLIO FILHO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

45 JOSE CARLOS DE CARVALHO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

46 JUCELMA MARIA DA COSTA GORGONHA SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

47 KALMON DA SILVA OLIVEIRA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

48 KELLY CRISTINA FERREIRA RAMOS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

49 LEVY ESPIRITO SANTO PADILHA DE ARRUDA SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

50 LUCIANA RODRIGUES FINOTTO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

51 LUCIENE MARIA DE SOUZA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

52 LUIZ HENRIQUE LEITE OLIVEIRA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

53 LUMARA CORCINO DE ARAUJO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

54 LUZIA LUCIA DOS REIS CORREA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

55 LUZINEI FATIMA PADILHA MENDES SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

56 MANOEL VICTOR DA C. CAMPOS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

57 MARCIO JOSE DE MAGALHAES SILVA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

58 MARGARETH ROSA RONDON SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

59 MARIA CAROLINA MANDU VILELA XAVIER SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

60 MARIA LUCINETE DA SILVA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

61 MARIA MARGARETE SILVA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

62 MARINA GONÇALVES DE QUEIROZ SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

63 MARLEI GONÇALVES NEVES DE SOUZA SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

64 NAYANNE DE JESUS BARBARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

65 NIXON VENINO GOMES DOS SANTOS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

66 NOEMI FONSECA NEGRÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

67 NOEMY PAULINI RODRIGUES DE AMORIM SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

68 OSVALDO TEIXEIRA FILHO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

69 RAFAEL DA SILVA MELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

70 RAQUEL PINHEIRO DE ARRUDA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

71 REGINA GREYCE DA SILVA PEREIRA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

72 RENATA DA SILVA MACHADO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

73 RITA CAROLINE DIAS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

74 ROSANA SILVA CAMBUI MARQUEIS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

75 ROSENDO ALVES DA SILVA NETO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

76 ROSINALVA PINTO DE MAGALHÃES SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

77 SERGIO DIAS DA COSTA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

78 SILBENELETICIA VICUNA SOUZA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

79 SUELEIDE FRANCISCA DE SOUZA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

80 SUELENE DE LIMA AMORIM SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

81 SUELI RODRIGUES DAMACENO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

82 SUZETE GONÇALVES DIAS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

83 TELMA DE MAGALHAES SILVA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

84 THAYSA FERREIRA BRANDÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

85 THAYSE SOUZA FONSECA VILAS BOAS SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL

86 VERONICA CRISTINA DE JESUS FERREIRA NETA SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL
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 Conforme o disposto no § 2º, do artigo 426, do Código de Processo Penal, 

segue abaixo a transcrição dos artigos 436 a 446, todos do Código de 

Processo Penal:

Seção VIII

Da Função do Jurado

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. (Redação 

dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008)

§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008)

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Incluído pela Lei nº 

11.689, de 2008)

II – os Governadores e seus respectivos Secretários; (Incluído pela Lei nº 

11.689, de 2008)

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

IV – os Prefeitos Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

VIII – os militares em serviço ativo; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. (Incluído 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 

2008)

§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 

2008)

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo . (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. 

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. (Redação dada pela Lei 

nº 11.689, de 2008)

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados. (Redação dada pela 

Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos. (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008)

Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. (Redação 

dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o 

presente, que será fixado no lugar de costume, publicado na forma da Lei. 

Eu, Marcela Rosa Kolodziej, Gestora Judiciária, que digitei e conferi a 

presente lista de jurados, que vai assinada pelo MM Juiz de Direito 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Santo Antonio de 

Leverger-MT.

Santo Antonio de Leverger - MT, 27 de outubro de 2019.

Marcela Rosa Kolodziej

Gestora Judiciária

 Alexandre Paulichi Chiovitti

Juiz de Direito

e Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 90670 Nr: 1378-29.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIBSON SILVA PAIXAO, DANIEL FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613, SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718

 Vistos etc.

Ciente quanto às respostas dos réus Daniel Ferreira da Silva e Guibson 

Silva Paixão, apresentada por meio de advogados constituídos, ocasião 

em que optaram por apresentar defesa em termos genéricos, deixando 

para apreciar o mérito da questão durante o processo.

O presente caso não se enquadra nas hipóteses da absolvição sumária 

(art. 397 e incisos, do CPP), assim designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de janeiro de 2020, às 14h00min.

 Intimem-se o Ministério Público, os advogados (DJE), os réus e as 

testemunhas Gerson de Abreu e Nilva Aquina da Silva, moradores de 

Santo Antônio de Leverger/MT.

EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de Cáceres/MT, para a 

realização da oitiva das testemunhas Alisson Pereira Caixeita e Luiz 

Antônio Filiagi (arroladas pela ACUSAÇÃO), Joselia Alves Moreira, João 

Pires de Souza e Mirele Macedo Teixeira (arrolados pelo acusado 

GUIBSON), Roni Lima e Fabio da Costa Silva (arrolados pelo acusado 

DANIEL).

Ainda, expeça-se carta precatória para a realização do interrogatório do 

acusados.

Cadastrem-se os causídicos no Sistema Apolo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75078 Nr: 214-87.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CAMILLY VICTORIA DE SOUZA SILVA, ROQUE 

PEREIRA DA SILVA JUNIOR, CRISTINA BENEDITA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11264/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença aforado, como 

decorrência de crédito inadimplido.

Foi realizado o pagamento do débito.

Vieram-me os autos conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 664 de 732



É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do 

presente processo. Com efeito, o art. 924, II, do Código de Processo Civil 

aduz que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos 

valores.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

de execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67752 Nr: 1505-30.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVSB, CDFS, ERDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:16.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o requerido, na pessoa do seu procurador, para, querendo, opor 

impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, nos próprios autos 

(CPC, art. 535), anotando-se que o prazo para sua interposição é de 30 

(trinta) dias, contados da data da intimação.

Certificado o não oferecimento de embargos, requisite-se o pagamento por 

intermédio do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do TJMT 

(art. 535, § 3º, I e II do NCPC).

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71274 Nr: 218-61.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAIR ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Otair Alves de Almeida, 

aludindo omissão em decisão proferida nestes autos.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste o citado vício.

A irresignação da embargante deve ser aviada mediante o meio 

processual adequado.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78163 Nr: 1554-66.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEO MATANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS, AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Maria de Almeida - 

OAB:9235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:11065/A

 Vistos etc.

Ref: 72 e 73: Cuida-se de embargos de declaração opostos Aymoré S/A e 

Leo Matana, aduzindo contradição e omissão na sentença prolatada 

nestes autos.

Postulam pela sanação dos vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste o citado vício.

A irresignação da embargante deve ser aviada mediante o meio 

processual adequado.

Por fim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração 

é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a 

estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução 

que almejava o jurisdicionado; tampouco dá guarida à insurgência a 

suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda que oriundas do 

mesmo órgão julgador (STJ, REsp 1250367/RJ).

As embargantes postulam pela reapreciação do mérito, o que não é 

objetivo dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87293 Nr: 1304-62.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OIDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17627/MT, Salomé da Silva Barros - 

OAB:260.084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330, Rubens Rodrigues dos Santos - 

OAB:OAB/MT 10.609

 Vistos etc.

1. Certifique-se quanto a tempestividade do recurso.

2. Após, remetam-se os autos ao E. TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69976 Nr: 1339-61.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BARRETO DE TOMAZ, JOSEFA AMELIA DE 

GODOIS TOMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes para 

CIÊNCIA do Retorno dos Autos à Primeira Instância exarada nos autos do 

processo identificado, para que em 5 dias manifeste o que entender de 

direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70863 Nr: 1846-22.2014.811.0053
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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: MARIA GONÇALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora (DJE) para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda ao pagamento dos valores a que foi condenado, pena de serem 

aplicadas as multas do art. 523, § 1º do CPC.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71062 Nr: 68-80.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:13.333, Daniel França Silva - OAB:17826/A, Fayrouz 

Mahala Arfox - OAB:13033

 Vistos etc.

Proceda-se o necessário para a vinculação e levantamento dos valores 

depositados.

Após, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83813 Nr: 2139-84.2017.811.0053

 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: CARLOS YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE SHINAE MATSUURA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945

 Vistos etc.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação manejada por Carlos Yamashita 

em face de Dirce Shinae Matsuura Rondon, à luz do art. 485, VIII do Código 

de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, ante as benesses da justiça gratuita.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 90631 Nr: 662-55.2019.811.0053

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VADOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

1. Ante a informação do causídico (Ref: 46), de que a parte autora 

postulou pela nomeação de defensor nestes autos (Ref: 46) para o 

ingresso de eventual ação de divórcio partilha, mister o arquivamento do 

feito.

Certifique-se o trânsito e julgado e remetam-se os autos ao arquivo.

Fixo a quantia de 01 (um) URH em prol do defensor nomeado.

2. Ademais, ante a informação do patrono da parte autora, amplifico os 

efeitos da nomeação de Ref: 50 para o ingresso de nova ação.

No entanto, caberá ao causídico, em conjunto com a parte interessada, 

proceder às tratativas necessárias para o ingresso de eventual ação, 

dispensada qualquer ato da Secretaria ou Diretoria do Fórum.

Para tanto, sirva cópia desta decisão, em complemento com a nomeação 

de Ref: 50, como documento hábil autorizativo para os devidos fins.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 94250 Nr: 2768-87.2019.811.0053

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Luis Nunes 

Bernazzolli - OAB:10579/O

 Vistos etc.

NOMEIO o advogado, Dr. Leonardo Luis Nunes Bernazzolli (OAB nº 

10.579/MT) como defensor dativo do requerido.

Intime-se o causídico via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82277 Nr: 1443-48.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI DE PAULA PAIXÃO, JACQUES DOUGLAS 

GALDINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662/0

 Isto posto, e pelo o que mais consta nos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos aventados pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso para 

PRONUNCIAR, em juízo provisório de admissibilidade de culpa, os 

acusados Jacques Douglas Galdino de Almeida e Yuri de Paula Paixão, 

qualificados nos autos, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II, III 

e IV, do Código Penal, com lastro no art. 413 do Código de Processo Penal, 

eis que presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de 

autoria.Em atendimento ao disposto no artigo 413, § 3º do CPP, entendo 

que a manutenção da prisão preventiva é mister, consubstanciada na 

garantia da ordem pública. Isso porque, este possui passagem por ato 

infracional análogo a porte irregular de arma de fogo (Cód. 65655) e ação 

penal por homicídio (Cód. 74908). Já o acusado Yuri de Paula Paixão, 

embora tecnicamente primário, sua prisão cautelar é mister pela gravidade 

acentuada do ilícito (agressões contra as vítimas).Não se pode olvidar que 

a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos 

criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do 

modus operandi do crime.Neste sentido: “(...). 1. Preenchidos os requisitos 

elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a prisão 

preventiva é medida que se impõe, principalmente quando a liberdade do 

paciente representa periculosidade para garantia da ordem pública dada a 

violência e a gravidade em concreto de sua conduta. (...)”. (Acórdão 

1176937, 07088697520198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES 

JÚNIOR 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no PJe: 

10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destaquei).Intimem-se na 

forma do artigo 420 do CPP. Passado este decisum em julgado, 

certifique-se e dê-se vista dos autos no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, primeiramente ao i. representante do Ministério Público, após a 

Defensoria Pública, para os fins do artigo 422 do CPP.Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Cumpra-se.Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 1459-02.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR DOS SANTOS PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabianie Martins Mattos - 

OAB:8920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:30.332-A

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Walmir dos Santos 

Padilha, pugnando pela declaração de contradição da sentença prolatada.

Postulam pela sanação dos vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste o citado vício.

A irresignação da embargante deve ser aviada mediante o meio 

processual adequado.

O embargantes postula pela reapreciação do mérito, o que não é objetivo 

dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82959 Nr: 1714-57.2017.811.0053

 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: JOSEMAIRE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447

 Desta forma, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de janeiro de 2020, às 13h30min.Às partes deverão, no prazo comum de 

10 (dez) dias, apresentarem o rol das suas testemunhas (CPC, art. 357, § 

3º e § 6º). Caberá aos patronos dos litigantes à intimação das suas 

respectivas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC.O não 

comparecimento das testemunhas na solenidade acarretará na presunção 

da desistência da sua oitivaIntimem-se as partes por seus advogados via 

DJE.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75966 Nr: 632-25.2016.811.0053

 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: ZULEIGA EVANGELISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO QUEIROZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAYNA NUNES DE ARRUDA - 

OAB:17625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir Antônio de Moraes - 

OAB:4933/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de despejo forçado (Lei 8.245/91, art. 65).

Indefiro o pedido do requerido de concessão de prazo para desocupação. 

Isto porque, o requerido detinha conhecimento sobre a litigiosidade do 

imóvel, bem como seu trânsito em julgado.

Não bastasse, o requerido fora intimado aos 06.11.2019 para a 

desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias e 

permaneceu inerte. Somente agora (29.11.2019) vem aos autos postular 

por dilação de prazo.

O pedido atenta contra os regramentos da Lei de Locações, bem como 

contra a boa-fé processual, eis que há indícios de protelação.

Cumpra-se a presente decisão servindo como mandado de despejo 

forçado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83819 Nr: 2140-69.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MARTINS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 79198.)

Vistos etc.

Considerando-se a necessidade de comprovação das condições de 

segurado (a) da parte Autora, assim como a carência exigida, determino a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 23/01/2020 às 14h00min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 89415 Nr: 2280-69.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE NASCIMENTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THYARA SAVANA SOARES BESERRA, 

YVSBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 62: Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença (execução de 

alimentos), sob o procedimento do art. 528, do CPC/2015, formulado nos 

mesmos autos, devendo, portanto, serem procedidas as anotações 

necessárias de identificação nos autos.

INTIME-SE o Executado, pessoalmente, por mandado, para, em 03 (três) 

dias, PAGAR o débito referente aos meses de junho/2019 a 

setembro/2019 (total de R$464,46), além das parcelas que se vencerem 

no curso do processo (art. 528, § 7º, do CPC/2015), PROVAR que o fez 

ou JUSTIFICAR a impossibilidade de fazê-lo.

Caso não provado, não justificado, ou se a justificativa apresentada não 

for aceita, fica o Executado, CIENTE desde já, que poderá ser protestado o 

título executivo judicial, no que tange ao débito exequendo, bem como 

decretada a sua prisão (art. 528, § 1º, do CPC/2015).

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes 

do CPC.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70813 Nr: 1823-76.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA LUIZA SARAIVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação à Execução opostos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS em face de Maura Luiza Saraiva, devidamente 

qualificados.

A parte Impugnante/Ré alegou excesso na execução, discorrendo sobre 

as diferenças entre o cálculo apresentado no presente feito e aquele 

elaborado pela Exequente, pugnando, ao final, pela procedência da 

Impugnação a fim de que prevaleça os cálculos por ela apresentados, bem 

com a condenação nos consectários da sucumbência.

Em Ref. 74, a parte Impugnada/Autor(a) concordou com os cálculos 

apresentados pela Autarquia Previdenciária.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A causa comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

Examinando os autos, constata-se que a parte Autora manifestou 

concordância com os cálculos apresentados.

 Desta feita, reconhecida a procedência dos pedidos pela parte 

Impugnada/Exequente, HOMOLOGO o reconhecimento da PROCEDÊNCIA 

dos pedidos da Impugnante/Executada e JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC/2015, 

consequentemente, acolho os cálculos apresentados em ref. 68, fixando o 

valor da execução em favor de Maura Luiza Saraiva no valor de R$ 

33.023,11; e dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.972,76.

 Condeno a parte Impugnada/Exequente em custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado, com fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. 

Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de 

justiça gratuita.

 Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Expeça-se as RPV’s em favor da parte Impugnada/Exequente e de seu 

causídico.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69706 Nr: 1169-89.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826/A, Lasthenia de Freitas Varão - OAB:4695, Ussiel 

Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Requerida, por meio de seu advogado, para, querendo, 

manifestar-se sobre a petição de cumprimento de sentença acostada de 

ref. 59 e 60, no prazo de 15 (quinze dias).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 91291 Nr: 1007-21.2019.811.0053

 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: MARIA VITÓRIA DOS SANTOS HAUSCHILD, MARIA 

HELENA RODRIGUES DOS SANTOS HAUSCCHILD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIMEM-SE a parte Requerente, por meio da Defensoria Pública, para 

manifestar-se em relação a petição de ref. 14.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79527 Nr: 225-82.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKAELLE ROSANA DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE FOGAÇA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 encaminho os autosao Defensoria Pública para manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 94702 Nr: 3041-66.2019.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO, 

MAHATMA SALMAY BARBOSA BERNI, LUIZ OTÁVIO NASCIMENTO SAID, 

WILBER TEILO SANTANA, MATHEUS HENRIQUE GALINDO DE MELO, 

LUCAS RYAN DE OLIVEIRA PEDROSO, WESLEY DE OLIVEIRA GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB: 25.038/O, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB: 14.981, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, LEIDINEIA 

KATIA BOSI - OAB:14981, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 Vistos etc.

Embora o acusado Lucas Ryan de Oliveira Pedroso tenha informado 

possuir advogado, até a presenta data não apresentou resposta escrita à 

acusação.

Ante a inércia do réu, NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar sua 

defesa, à luz do art. 396-A, § 2º do CPP.

Remetam-se os autos à DPE.

Após, apresentada a defesa, venham-me os autos conclusos para análise 

de todas as respostas escritas.

CADASTREM-SE os advogados dos réus no Sistema Apolo.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73408 Nr: 1331-50.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DA SILVA BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cidiney Rodrigues Ferreira - 

OAB:8359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar 

acerca da petição juntada na ref: 47.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 56218 Nr: 811-95.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDSR, LUCIANA DIAS DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

Ante as razões trazidas pela Defensoria Pública (fls. 94/94-verso), 

remetam-se os autos ao TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64500 Nr: 365-58.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA OUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Considerando-se a necessidade de comprovação das condições de 

segurado (a) da parte Autora, assim como a carência exigida, determino a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 20/02/2020 às 13h30min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7077 Nr: 510-95.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DIMAS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o prosseguimento do feito depende do julgamento de 

outra causa, DETERMINO a suspensão da presente Ação de Execução até 

o julgamento do Recurso de Apelação interposto nos autos em apenso 

(cód. 67176).

Esclareço que a suspensão do presente processo deve permanecer pelo 

prazo máximo de 01 (um) ano, de acordo com o artigo 313, V, a e § 4º do 

CPC, após decorrido tal prazo, intime-se a parte Exequente para em 05 

(cinco) dias dar andamento ao feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 94702 Nr: 3041-66.2019.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO, 

MAHATMA SALMAY BARBOSA BERNI, LUIZ OTÁVIO NASCIMENTO SAID, 

WILBER TEILO SANTANA, MATHEUS HENRIQUE GALINDO DE MELO, 

LUCAS RYAN DE OLIVEIRA PEDROSO, WESLEY DE OLIVEIRA GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB: 25.038/O, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB: 14.981, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, LEIDINEIA 

KATIA BOSI - OAB:14981, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 [...] Desta feita, entendo que o caso não se enquadra nas hipóteses de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), e, portanto, DESINGO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de janeiro de 2019, às 15h30min, para 

a oitiva de Ismael Francisco de Souza, Jucinil Salgado Moreira e Levi 

Lopes dos Santos.INTIMEM-SE o Ministério Público, os acusados 

pessoalmente, os advogados de defesa (DJE), a Defensoria Pública, e as 

testemunhas arroladas que residirem nesta comarca (Ismael, Jucinil e 

Levi).EXPEÇA-SE carta precatória para Cuiabá/MT para a realização das 

oitivas de Edson de Melo Silveira, Gonçalo Agnolon, Carlos Gustavo 

Guedes, arroladas pelas defesas de Mahatma e Matheus Henrique Galindo 

de Melo. Embora Cuiabá/MT seja comarca contigua, em atenção ao Ofício 

nº 2154/2018-DOF (CIA nº 0021984-33.2018.8.11.0000), restou 

determinado pela E. Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT que devem ser 

expedidas missivas na hipótese em que haja deslocamento de comarcas 

para testemunhas.EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de 

Cuiabá/MT para a realização do interrogatório dos acusados. Isto porque, 

trata-se de ação com 06 (seis) acusados presos e 01 (um) solto, não 

havendo condições de realizar a referida audiência, com a segurança 

necessária, nesta comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, pela falta 

de estrutura para receber tantos acusados reclusos. Quando da 

expedição da missiva, DEVERÁ a Secretária proceder a intimação dos 

advogados de defesa, conforme determina a Súmula nº 273 do 

STJ.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73909 Nr: 1537-64.2015.811.0053

 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: PEDRO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro a habilitação dos advogados de ref. 85, e determino 

que proceda-se as alterações necessárias no sitema Apolo.

Por conseguinte, remetam-se os autos ao E. TJMT para o julgamento do 

apelo interposto.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81225 Nr: 947-19.2017.811.0053

 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: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:30.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 

horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de complementação de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71730 Nr: 473-19.2015.811.0053

 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: PEDRO BARBOSA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora interpôs recurso de apelação (tef. 28), e 

que transcorreu in albis o prazo para a Autarquia Ré apresentar 

contrarrazões (ref. 36), REMETAM-SE os autos ao E. TRF1, com as 

cautelas de estilo e as nossas homenagens, para julgamento do apelo 

interposto.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80825 Nr: 789-61.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAILDES CANDELÁRIA ALVES DE LARA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Cesar da Silva - 

OAB:14688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Walter Walhbrink - 

OAB:5658, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830

 Intimação da parte requerente para, querendo, apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação, conforme ref: 74.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82019 Nr: 1298-89.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCRF, BCPdSS, AJDS, AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:18796/O

 Este expediente tem como finalidade proceder a intimação da parte 

Requerida, mediante seu procurador, para, querendo, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso Adesivo interposto nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83656 Nr: 2070-52.2017.811.0053

 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: MANOEL DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leôncio, Nego, terceiros deconhecidos, Landy, 

Manoel tratorista, Nal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7659

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao E. TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75389 Nr: 359-46.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMANEI CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALBERTO RAMOS - 

OAB:294128

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao E. TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75399 Nr: 366-38.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ALENCAR DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040, Marcelo Barros Lopes - OAB:9462 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALBERTO RAMOS - 

OAB:294128, LUIZ FELIPE CURCI SILVA - OAB:354167

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida (DJE) para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda ao pagamento dos valores a que foi condenado, pena de serem 

aplicadas as multas do art. 523, § 1º do CPC.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75416 Nr: 376-82.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR DA COSTA RIBEIRO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALBERTO RAMOS - 

OAB:294128, LUIZ FELIPE CURCI SILVA - OAB:354167

 Vistos etc.

Certifique-se a tempestividade.

Após, remetam-se os autos ao E.TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72996 Nr: 1131-43.2015.811.0053

 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: ALAN OTÁVIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CATENA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:20079/O, Rudimar Assis Mezzalira - OAB:25287/O, SÉRGIO DE 

FREITAS MORAES - OAB:21287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360, MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - OAB:13.925

 Vistos etc.

Ref: 100: Indefiro o pedido, pois se trata de processo eletrônico e público, 

sendo o postulante o autor da ação.

Inviável falar-se em pedido de vista.

Ante a certidão de trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70865 Nr: 1848-89.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 
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OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 .Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO os pedidos 

manejados pela exequente, contudo, determino que eventuais atos de 

c o n s t r i ç ã o  s e r ã o  r e a l i z a d o s  p e l o  M M .  J u í z o 

Universal.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68980 Nr: 742-92.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO BOM DESPACHO GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Vistos etc.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Ante a desistência do prazo recursal, após intimação, remetam-se os 

autos ao arquivo.

ARQUIVEM-SE os autos.

Dou por publicada a presente com sua entrega em cartório. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

Intimem-se.

Às providencias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75376 Nr: 351-69.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEI CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALBERTO RAMOS - 

OAB:294128, LUCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO - OAB:370960, Olavo 

Pereira de Oliveira - OAB:49.142

 Vistos etc.

Certifique-se quanto a intimação da parte requerida.

Após, remetam-se os autos ao E. TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 90865 Nr: 780-31.2019.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VINICIUS RODRIGUES, RENNAN 

CAMILO CRUZ SILVA, ANDERSON SAMUEL PINTO, RENAN LUCAS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18365/O

 .Ademais, analisando as defesas apresentadas, entendo que o caso não 

se enquadra nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397), e, 

portanto, DESINGO audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

fevereiro de 2020, às 13h15min.INTIMEM-SE o Ministério Público, os 

acusados (Rennan Camilo Cruz Silva, Bruno Vinicius Rodrigues dos 

Santos e Renan Lucas de Oliveira) pessoalmente, os advogados de 

defesa (DJE) e a Defensoria Pública.Serão inquiridas nesta comarca as 

testemunhas Francisco Zanardi e Marilce Gregoria Figueiredo (endereço 

na denúncia).Expeça-se precatória para Várzea Grande/MT para as 

oitivas de Paula Fernanda Rodrigues (endereço: Rua G ou dos coqueiros, 

qd 26 n° 34 bairro José Carlos Guimarães), Josiana Ponce De Moraes 

(endereço: Rua Tamandaré, nº 10, Kitnet, Bairro Mapim, telefone 65 

99273-3943) e Rafael Pinto De Da Costa Silva (endereço: Rua 21, Quadra 

14ª, Casa 01, Residencial Jacarandá). Expeça-se precatória para a 

realização do interrogatório dos acusados (presos). Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85169 Nr: 427-25.2018.811.0053

 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: BRANCA MARIA MONTEIRO DA SILVA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Branca Maria Monteiro da Silva Neta em face de 

Monica Cardozo, confirmando a liminar outrora deferida, para 

REINTEGRAR a parte requerente na posse na posse do imóvel descrito na 

inicial. Assim, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Condeno a parte requerida em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, 

devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 

20, § 3º, do CPC. Condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos 

do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da 

gratuidade de justiça.Dou por publicada a presente sentença com a 

entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com 

as baixas e anotações necessárias.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64810 Nr: 427-98.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BENEDITA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Exequente/Impugnado(a) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste, acerca da impugnação à Execução de fls. 

119/121.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 1476-14.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BENEDITA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, KOHELER DO PRADO - OAB:23.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte Autora, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente processo com fulcro no art. 487, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil.Condeno a parte Autora em custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado, com fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. 

Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de 

justiça gratuita.Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos 
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autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento 

nº 42/2008-CGJ/MT.Transitada em julgado, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 844 Nr: 977-50.2000.811.0053

 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 ADEMAR CAIXETA DE CASTRO, TÂNIA 

MARISA DE CASTRO MONTE, ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS 

PRODUTORES RURAIS DO VALE ABENÇOADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, Felipe Velasques Amaral - OAB:13598/MT, 

Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665, TAÍSSA MAFFESSONI - 

OAB:18436/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Helena Giraldelli - 

OAB:9141, Ricardo João Zanata - OAB:8360, Rodrigo Geraldo 

Ribeiro de Araújo - OAB:9098

 Vistos etc.

Tendo em conta a certidão de Ref. 161, bem assim a incerteza acerca da 

área a ser reintegrada, mister seja juntado aos autos comprovante idôneo 

que identifique, com precisão, quais os limites da área a ser objeto da 

reintegração de posse.

Isto porque, conforme a certidão do Sr. Oficial de Justiça, o mapa trazido 

aos autos é antigo, e, ainda, há outras ações judiciais, que tramitam em 

outras Comarcas, em que se discute parte da área pretendida pela 

requerente.

Assim, para se se evitar transtornos com a presente decisão, atingindo 

pessoas que não estão na área litigiosa, mister a SUSPENSÃO DA 

DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, até que a parte requerente traga 

documento hábil a delimitar o imóvel a ser reintegrado.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 9858 Nr: 312-87.2007.811.0053

 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 ARNALDO MARQUES LEITE FILHO, Espólio 

de MARIA DO CARMO DORILÊO LEITE, ARNALDO AUGUSTO DORILÊO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMEDE FERREIRA DE ARRUDA, JOADIR 

FERREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Dorilêo Leite - 

OAB:8589/MT, LUÍS ORIONE NETO - OAB:3.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

06/02/2020, às 13h30min.

Intimem-se as partes, por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 33738 Nr: 1002-48.2009.811.0053

 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): ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimas Simões Franco Neto - 

OAB:OAB/MT 13.2594, Manoel Guilherme Cavalcanti Mello Filho - 

OAB:13595/MT, Vinícius Ramos Barbosa - OAB:OABMT 13.913

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT, bem como, para 

eventuais providências a serem postuladas.

 No silêncio, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72769 Nr: 1013-67.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:OABMT/ 7832, 

Marco Antonio Mari - OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE o necessário ao levantamento dos valores depositados.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73121 Nr: 1169-55.2015.811.0053

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO GUIMARÃES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA AMORIM PEDR'ANGELO, 

ANDRE FERNANDO PEDR'ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19154/MT, Mario Olimpio Medeiros Neto - OAB:12.073/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada pela parte requerente.

Sobreveio o pedido do autor pela desistência.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte Autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente demanda, à luz do art. 485, inc. VIII do 

Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intime-se o autor por meio do seu patrono (DJE).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75955 Nr: 630-55.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA NELIA REINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA, IDOALDO 

RODRIGUES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/O/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8.548, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14676

 Vistos etc.

Ref. 178: Nada a reconsiderar. Os ônus dos honorários periciais, como 

dito na decisão anterior (não impugnada), cabem à parte que a postulou, 

no caso à parte requerida.

Destarte, COMPROVE a parte requerida o pagamento da parcela dos 

honorários periciais, pena de preclusão da prova.
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CUMPRA-SE decisão do egrégio TJMT (Ref. 140).

Ref. 177, 181 e 188: As partes precisam entender que o constante 

peticionamento apenas atrasa o trâmite processual, pois que, ao invés do 

processo seguir seu rito normalmente, com o protocolo de petição, o feito 

tem de vir à conclusão atrasando todo o trâmite processual (CPC, art. 80, 

IV).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85977 Nr: 762-44.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZES PRADO DE SOUZA, MÁRCIA DE SOUZA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERDESON GONÇALVES DA SILVA, SUELI 

FERNANDES DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, Elarmin Miranda - OAB:1895

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos acostados pela Requerida (ref. 64), no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providências.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 90670 Nr: 1378-29.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIBSON SILVA PAIXAO, DANIEL FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613, SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Redesigno esta solenidade para o dia 29 de janeiro de 2020, às 13h30min.

Saem as testemunhas Nilva e Gerson intimados.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor 

de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81175 Nr: 925-58.2017.811.0053

 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: AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NENE -FAZENDA CHAPADÃO, JOAQUIM 

MARTINS NETO, MARIZE PICHIONI MARTINS, IRINEU MARTINS, MARIA DA 

GRAÇA PEPINELLI MARTINS, ALESSANDRO BENEDITO OLIVEIRA BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:13552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeclecy Ferreira Marques 

Junior - OAB:4.105, BRUNA REGINA DE BARROS FOGAÇA RAMIRES 

DOS SANTOS - OAB:24772/O, EVANILDO DE SOUZA NOBRES - 

OAB:23699/O

 Vistos etc.

Nada a reconsiderar em relação à anterior decisão de Ref. 80, datada de 

04.11.2019. Foi deferida a construção da cerca e a parte requerente o 

fará consoante anterior determinação.

Por derradeiro, COMPROVE a parte requerente o pagamento da primeira 

parcela dos honorários periciais, pena de preclusão da prova.

As partes precisam entender que o constante peticionamento apenas 

atrasa o trâmite processual, pois que, ao invés do processo seguir seu 

rito normalmente, com o protocolo de petição, o feito tem de vir à 

conclusão atrasando todo o trâmite processual (CPC, art. 80, IV).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83761 Nr: 2111-19.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O, Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do executado, e, 

ato contínuo, procedo a operação necessária, conforme extrato anexo.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e 

prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos.

INTIMEM-SE a parte requerente e o estabelecimento de saúde à 

designação de data para realização do procedimento médico necessário.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80099 Nr: 472-63.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLEN REGYNA PEREIRA DE 

ARRUDA - OAB:23823/O

 Vistos etc.

INDEFIRO. Como é cediço, compete à parte diligenciar no sentido de 

localizar o paradeiro do outro litigante, não cabendo, pois, a este juízo, tal 

mister. Estas providências administrativas podem ser realizadas 

diretamente pelas próprias partes.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 94702 Nr: 3041-66.2019.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO, 

MAHATMA SALMAY BARBOSA BERNI, LUIZ OTÁVIO NASCIMENTO SAID, 

WILBER TEILO SANTANA, MATHEUS HENRIQUE GALINDO DE MELO, 

LUCAS RYAN DE OLIVEIRA PEDROSO, WESLEY DE OLIVEIRA GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB: 25.038/O, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB: 14.981, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, LEIDINEIA 

KATIA BOSI - OAB:14981, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 Assim, diante do exposto e, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 313, 

todos do CPP, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva 

por excesso de prazo, manejado por Lucas Ryan de Oliveira Pedroso, e, 

de substituição da preventiva por domiciliar aforado por Matheus Henrique 

Galindo de Melo, mantendo-se a custódia cautelar destes até ulterior 

deliberação em contrário.No mais, CUMPRA-SE o determinado na 

audiência: (I) Solicite-se o retorno da missiva expedida para a oitiva de 

Edson, Carlos e Gonçalo (Ref: 51), independente de cumprimento; e, (II) 

Aguardem-se os retornos das missivas expedidas para o interrogatório 

dos acusados presos. Intimem-se os defensores. Ciência ao MPE.Às 

providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 844 Nr: 977-50.2000.811.0053

 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 ADEMAR CAIXETA DE CASTRO, TÂNIA 

MARISA DE CASTRO MONTE, ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS 

PRODUTORES RURAIS DO VALE ABENÇOADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, Felipe Velasques Amaral - OAB:13598/MT, 

Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665, TAÍSSA MAFFESSONI - 

OAB:18436/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Helena Giraldelli - 

OAB:9141, Ricardo João Zanata - OAB:8360, Rodrigo Geraldo 

Ribeiro de Araújo - OAB:9098

 Viostos etc.

Tendo em conta a notícia de que os limites da área a ser reintegrada já 

estão devidamente delienados, por mapas e outros documentos, não 

restando dúvidas em relação a sua extensão, mister seja implementada a 

decisão adrede exarada.

EXPEÇA-SE o necessário à reintegração de posse da área objeto desta 

lide, nos termos das anteriores decisões (Ref. 156).

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37197 Nr: 419-29.2010.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENZO SASSARD LANCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Luri Dias Doi Reguero - 

OAB:11.459-B, Irley Pinheiro Kretli - OAB:11750/MT, Joel Ferreira 

Vitorino - OAB:11115/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Castrillo - OAB:3990, 

Daniel Mello Dos Santos - OAB:11386, Warley Nunes Borges - 

OAB:12448

 Intimação das partes por meio do seu Advogado para se manifestar 

quanto a proposta de honorários nas fls. 274/277.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67222 Nr: 983-03.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUERINO LÚCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Certifico e dou fé que intimo o Requerente, por seu patrono, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresente a planilha de cálculo atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81225 Nr: 947-19.2017.811.0053

 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: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:30.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 

horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de complementação de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83922 Nr: 2190-95.2017.811.0053

 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: FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA APARECIDA 

CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Felicio Giocomini Rocco 

- OAB:246281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LOPES THEODORO 

- OAB:139970

 Vistos etc.

AGUARDE-SE o final da fase instrutória do Processo sob o Cód. 84423, 

tendo em vista a conexão das lides, para se evitar decisões conflitantes.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84457 Nr: 141-47.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA 

APARECIDA CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970, MUNIR MARTINS SALOMAO - OAB:20383/O, Vinicius 

Kenji Tanaka - OAB:20773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Felicio Giocomini 

Rocco - OAB:246281, Natália Diniz da Silva - OAB:289 565

 Vistos etc.

AGUARDE-SE o final da fase instrutória do Processo sob o Cód. 84423, 

tendo em vista a conexão das lides, para se evitar decisões conflitantes.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70557 Nr: 1673-95.2014.811.0053

 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: JURANDI PERREIRA DA SILVA, FRANCISCA CHAGAS 

GRANJEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO REVELES PEREIRA, VICENTINA 

RODRIGUES PEREIRA, ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO DE ARRUDA, 

LUZIA TEREZINHA BARROS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Santo 

Antonio do Leverger - MT JUÍZO DA Vara Única 70557 MANDADO PARA 

TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SENTENÇA 

DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO DO BEM IMÓVEL POR MEIO DE USUCAPIÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Alexandre Paulichi 

Chiovitti NÚMERO DO PROCESSO: 1673-95.2014.811.0053 VALOR DA 

CAUSA: R$ 150.000,00 ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE AUTORA: JURANDI PERREIRA DA SILVA, CPF 

068.268.221-72, RG 239889 SSP MT, FILIAÇÃO JOÃO PEREIRA DA SILVA 

e MARIA ALVES DA SILVA, CASADO, NATURAL DE SANTANA-BA, 

ENDEREÇO FAZENDA SÃO CROSTÓVÃO ZONA RURAL EM SANTO 

ANTONIO DE LEVERGER-MT. FRANCISCA CHAGAS GRANJEIRO DA 

SILVA, CPF 441.655.101-06, RG 646.185 SSP MT, FILIAÇÃO Aprigio 
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Saraiva Granjeiro e Tereza Brito Granjeiro, CASADA, LAVRADORA, 

ENDEREÇO FAZENDA SÃO CROSTÓVÃO ZONA RURAL EM SANTO 

ANTONIO DE LEVERGER-MT. ADVOGADO(s) DA PARTE AUTORA: Dr.(s) 

MOSAR FRATARI TAVARES OAB MT 3239 B PARTE RÉ : JULIO REVELES 

PEREIRA, VICENTINA RODRIGUES PEREIRA, ANTONIO FRANCISCO 

MONTEIRO DE ARRUDA, LUZIA TEREZINHA BARROS DE ARRUDA 

FINALIDADE: LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO 

CAMPO “OBJETO”, de conformidade com o despacho abaixo transcrito e 

documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado. OBJETO: que 

Vossa Senhoria proceda as averbações necessárias contidas na 

sentença, com o Memorial Descritivo do Imóvel, ficando a propriedade, a 

posse, e o domínio da área em nome dos autores, referente ao imóvel 

registrado, conforme escritura e matricula em anexo. ADVERTÊNCIA(S): 

PEÇAS que integram este mandado: petição inicial, documentos em geral, 

certidões, memorial descritivo, escrituras, declaração de limite, laudo de 

vistoria técnica, manifestação das fazendas publicas, sentença e certidão 

de transito em julgado. Santo Antonio do Leverger - MT, 31 de janeiro de 

2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81225 Nr: 947-19.2017.811.0053

 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: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:30.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (R$ 2.980,00 DOIS 

MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS)no prazo de 48 horas. Para tanto, a 

parte requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de 

complementação de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do 

TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia 

c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-12.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO LEITE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000170-12.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:CARLOS 

ROBERTO LEITE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

BERNARDO DUZANOWSKI POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000165-24.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-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))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA do Retorno dos Autos à Primeira Instância exarada 

nos autos do processo identificado, para que em 5 dias manifeste o que 

entender de direito. Santo Antônio do Leverger, 5 de fevereiro de 2020 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-64.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA FRANCISCA CAFE (AUTOR)

VANESSA CAFE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000173-64.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:VANESSA CAFE 

ARRUDA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARCIA 

SOARES MODESTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 12:10 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000174-49.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000174-49.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:MARIA DALVA 

PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVANA DA SILVA 

REZENDE, LEMIR FEGURI 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: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 

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: 1000176-19.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000176-19.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:EDINALDO DE 
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ALMEIDA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 12:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82810 Nr: 1663-46.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCELO GONÇALVES PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERNANDES DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE RANE MIRANDA JULIO - 

OAB:21175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, RECONHEÇO a 

decadência do direito de apresentação de queixa-crime do autor e a 

consequente EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do suposto autor do fato, nos 

termos do art. 38 e art. 806, ambos do CPP c.c art. 107, inc. IV do CP.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO.Ao 

arquivo, com baixa na distribuição.Intime-se o querelante por meio do seu 

patrono.Ciência ao MPE.Cumpra-se.Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-18.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

KAVYN MORAES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

 

Termo

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000059-10.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL MESSIAS BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS OAB - DF51038 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZET DOMINGOS ROCHA (REQUERIDO)

 

Audiência redesignada para o dia 28 de abril de 2020, Às 16h (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-66.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

B TORRES DE MELO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Termo

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.

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-38.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR RIBEIRO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - MT24163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo n.º 

8010094-46.2014.8.11.0017 Requerente: CARLOS ANTONIO DA CUNHA 

Requerida: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – CEMAT 

(ENERGISA) Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a Requerida 

apresentou contestação, e o Reclamante impugnação, ambas no prazo 

legal. Não havendo preliminares que impedem a análise da questão posta 

em juízo, passo ao julgamento do mérito. Mérito. A situação narrada e 

comprovada é de simples compreensão, porém, constrangedora do ponto 

de vista de nosso sistema tutelar de consumo (Lei 8.078/1990). Ressalto, 

no mérito, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de 

consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2º c/c, 17, c/c 29 da Lei n. 8.078/90 e, 

igualmente, as reclamadas subsomem-se ao conceito do art. 3º do 

referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova em 

favor da parte autora e à natureza objetiva da responsabilidade civil da 

parte ré. Trata- se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANO MORAL, 

estando às partes em epígrafe já qualificadas nos presentes autos. Em 

síntese alega o Autor que em abril de 2014, a Reclamada estava em sua 

propriedade rural e caiu um poste, e tendo ocorrido chuva muito forte e 

não tendo levantado mencionado poste, sua novilha passou e “peitou o fio 

que estava solto e muito baixo do chão, e assim foi eletrocutada com a 

descarga elétrica”, vindo a óbito o animal. Destaca que procurou a 

Reclamada, que foi orientada para apresentar o procedimento necessário 

para ressarcimento de seu dano material, mas que passados mais de 15 
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(quinze) dias até a data do protocolo da ação, a Reclamada nada se 

manifestou. Realizada a audiência de tentativa de conciliação, a 

Reclamada apresentou proposta de acordo no valor de R$ 1.000,00, 

restando inexitosa. Na defesa, a Requerida contesta e apresenta defesa 

genérica, pugnando pela inexistência de danos morais e ao final pela 

improcedência da ação. Registro que várias tentativas de resolução foram 

feitas na via extrajudicial, daí o ingresso junto ao Poder Judiciário. Ao 

analisar os presentes autos, verifico que o direito milita em favor da parte 

Requerente, e assim é, porque, primeiro, a Requerida ao contestar a inicial, 

não infirmou satisfatoriamente os fatos narrados pelo autor; e em 

segundo, porque, resta cabalmente evidenciado nos autos a má prestação 

de serviço pela demandada, que se quer negam os fatos suscitados pela 

Requerente, pautando sua defesa a desconstituição do dano moral, pela 

alegação de exclusão de sua responsabilidade em detrimento ao 

consumidor, na busca simples de esquivarem-se da obrigação de 

indenizar. Os autos vieram conclusos para decisão. É certo que pela regra 

do Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II do NCPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Desse modo, em análise ao 

conjunto probatório, observo que a Requerida não logrou êxito em 

demonstrar sua excludente de ilicitude consumerista. Passo a decidir. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

Reclamada, por sua vez, nega que tenha praticado ato ilícito, e suas 

argumentações não comprovam a sua não culpa dos danos causados ao 

consumidor. Impugna a existência de dano moral indenizável, mas não trás 

prova satisfatória e não foi carreado aos autos que comprovasse seus 

argumentos que não cometeu ato ilícito na propriedade rural do autor. A 

contestação é estéril de prova, o que foi juntado não possui o condão de 

não responsabilizá-las pela má prestação de serviço. Há, neste caso, ato 

ilícito, ensejador da obrigação de indenizar. Não é demais lembrar que, 

neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma empresa, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor, sendo ela parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da Reclamada a 

comprovação de suas alegações, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, 

daquele que alega, prova de fato negativo. São direitos 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 for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências. Ademais, o art. 14 do Código de defesa do 

Consumidor dispõe, in verbis: “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.” Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou 

o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do 

prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se 

exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Os danos que 

incidem sobre a vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de 

demonstração, de maneira que, por evidente, não há que se exigir do 

reclamante prova manifesta dos gravames, cuja reparação postula. Além 

do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: STJ. Agravo 

regimental. Direito civil. Ação de indenização. Dano moral. Inscrição 

indevida de nome em cadastro de inadimplentes. Culpa in re ipsa. Quantum 

indenizatório. Súmula 7/STJ. «1. Nos casos de inscrição indevida em 

cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é considerado in 

re ipsa. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em 

recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for 

exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, 

impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.» 

( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 452.852/2014 - RJ - Rel.: Min. 

João Otávio de Noronha - J. em 08/04/2014 - DJ 22/04/2014 - Doc. LEGJUR 

143.1652.8003.0900) STJ. Agravo regimental no recurso especial. 

Inscrição indevida. Ofensa à honra. Existência. Verificação. Reexame 

fático-probatório. Enunciado 07 da Súmula do STJ. Dano moral in re ipsa. 

Indenização. Revisão. Não cabimento. Art. 538, parágrafo único, do CPC. 

Caráter protelatório. Multa mantida. «1. O Tribunal de origem, com base nos 

fatos e provas dos autos, entendeu pela ocorrência do dano moral. A 

revisão do citado entendimento esbarraria no óbice do verbete 7 da 

Súmula/STJ. 2. Esta Corte tem jurisprudência pacífica no sentido de que o 

simples ato de inscrever, indevidamente, o nome da pessoa, física ou 

jurídica, em cadastros de inadimplência, acarreta dano moral in re ipsa. 3. 

Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, 

em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por 

danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o 

valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias 

de fato da causa, de forma condizente com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não caracterizada qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, no julgado proferido nos embargos opostos 

na origem, considerando-os meramente protelatórios, mantida a multa 

aplicada na origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.» ( STJ 

- AgRg no Rec. Esp. 1.269.426/2013 - SC - Rel.: Minª. Maria Isabel Gallotti - 

J. em 12/11/2013 - DJ 06/12/2013 - Doc. LEGJUR 141.6010.2005.3200). 

Deve ser aplicado ao presente caso, os artigos do Código de Defesa do 

Consumidor; para a espécie, caracterizado, pois, o dever da Requerida em 

restituir o valor ao Requerente conforme pedido na inicial pela perda de 

sua novilha. Com relação aos danos morais entendo que os mesmos 

restaram caracterizados, ante ao transtorno, constrangimento e 

frustração experimentados, causados ao Requerente em razão da má- 

prestação dos serviços. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Destaca-se, ainda, o posicionamento jurídico 

adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, 

como se vê: Dano moral puro. Caracterização. Sobrevindo, em razão do 

ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos 

sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização. (STJ 4ª T. Resp Rel. Barros Monteiro. j. em 

18/02/92 .RSTJ 34/285). No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe, ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E, a respeito da 

razoabilidade da condenação, leciona o autor 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. (Sérgio Cavalieri 

Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). 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. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

a AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANO MORAL, e CONDENO a 

Reclamada a RESTITUIR o Requerente, a título de dano material o valor de 

R$ 1.500,00, referente a perda da novilha, devendo o referido valor ser 

corrigido monetariamente desde a propositura da ação, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; CONDENO 

ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária, a partir desta decisão. Deixo de condenar a Requerida ao 

pagamento das custas e das despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios, por incomportáveis em primeiro grau de 

jurisdição. Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, certifique. 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. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito 

do Juizado Especial Cível de São Félix do Araguaia, Dra. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 
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de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado 

Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado 

eletronicamente 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-20.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GRIKC PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

FÉLIX ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 786, CENTRO, 

S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 INTIMAÇÃO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu 

representante legal, para CONTRARRAZOAR o Recurso Inominado de ID: 

28768873, NO PRAZO DE 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-51.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILMA PARENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 16/10/2019, 

às 13:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-51.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILMA PARENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 16/10/2019, 

às 13:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-51.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILMA PARENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte Embargada para 

manifestar-se sobre os Embargos de Declaração de ID:28410678, no 

prazo de 05 (cinco) dias. São Félix do Araguaia, 5 de fevereiro de 2020. 

Flávio Sousa Nogueira Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-54.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

1000209-54.2019.811.0017 Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso relatório. Decido. Preliminarmente, é de conhecimento 

que se encontra em vigor o atual Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual, passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. Neste giro, 

deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 

485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII – 

Homologar a desistência da ação; §5°. A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença.” Portanto, não tendo o Requerente interesse 

no prosseguimento do feito, não se vislumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade em sua extinção, nos termos requeridos no ID de 

nº. 22094691. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

promovente ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios, com fulcro no do art. 55 da Lei 

9.099/95. Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, proceda-se baixa e remeta-se o feito ao 

arquivo. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. 

R. I. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 13 de Dezembro de 2019. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-54.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

1000209-54.2019.811.0017 Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso relatório. Decido. Preliminarmente, é de conhecimento 

que se encontra em vigor o atual Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual, passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. Neste giro, 

deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 

485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII – 

Homologar a desistência da ação; §5°. A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença.” Portanto, não tendo o Requerente interesse 

no prosseguimento do feito, não se vislumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade em sua extinção, nos termos requeridos no ID de 

nº. 22094691. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

promovente ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios, com fulcro no do art. 55 da Lei 
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9.099/95. Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, proceda-se baixa e remeta-se o feito ao 

arquivo. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. 

R. I. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 13 de Dezembro de 2019. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-80.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROCHA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000356-80.2019.8.11.0017. REQUERENTE: CLAUDIO ROCHA MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 1000356-80.2019.811.0017 Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Decido. 

Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica. Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC 

o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII – Homologar a desistência da ação; §5°. 

A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Portanto, 

não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, não se 

vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade em sua extinção, nos termos 

requeridos no ID de nº. 20592240. Ante o exposto, e por tudo o mais que 

dos autos consta, HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

§5°, inciso VIII, do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a promovente ao pagamento das custas e das despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios, com fulcro no do art. 

55 da Lei 9.099/95. Aguarde-se prazo para a interposição de eventual 

recurso, transcorrido este em branco, proceda-se baixa e remeta-se o 

feito ao arquivo. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de 

estilo. P. R. I. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 13 de Dezembro de 

2019. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-80.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROCHA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000356-80.2019.8.11.0017. REQUERENTE: CLAUDIO ROCHA MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 1000356-80.2019.811.0017 Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Decido. 

Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica. Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC 

o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII – Homologar a desistência da ação; §5°. 

A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Portanto, 

não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, não se 

vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade em sua extinção, nos termos 

requeridos no ID de nº. 20592240. Ante o exposto, e por tudo o mais que 

dos autos consta, HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

§5°, inciso VIII, do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a promovente ao pagamento das custas e das despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios, com fulcro no do art. 

55 da Lei 9.099/95. Aguarde-se prazo para a interposição de eventual 

recurso, transcorrido este em branco, proceda-se baixa e remeta-se o 

feito ao arquivo. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de 

estilo. P. R. I. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 13 de Dezembro de 

2019. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-95.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ATAUYLZA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo: 

1000355-95.2019.8.11.0017. REQUERENTE: ATAUYLZA DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Decido. Preliminarmente, é de 

conhecimento que se encontra em vigor o atual Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual, passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. 

Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito 

quando: ... VIII – Homologar a desistência da ação; §5°. A desistência da 

ação pode ser apresentada até a sentença.” Portanto, não tendo o 

Requerente interesse no prosseguimento do feito, não se vislumbra 

qualquer irregularidade/ilegalidade em sua extinção, nos termos requeridos 

no ID de nº. 26001303/26001312. Ante o exposto, e por tudo o mais que 

dos autos consta, HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

§5°, inciso VIII, do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a promovente ao pagamento das custas e das despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios, com fulcro no do art. 

55 da Lei 9.099/95. Aguarde-se prazo para a interposição de eventual 

recurso, transcorrido este em branco, proceda-se baixa e remeta-se o 

feito ao arquivo. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de 

estilo. P. R. I. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 13 de Dezembro de 

2019. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-95.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ATAUYLZA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo: 

1000355-95.2019.8.11.0017. REQUERENTE: ATAUYLZA DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Decido. Preliminarmente, é de 

conhecimento que se encontra em vigor o atual Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual, passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. 

Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito 

quando: ... VIII – Homologar a desistência da ação; §5°. A desistência da 

ação pode ser apresentada até a sentença.” Portanto, não tendo o 

Requerente interesse no prosseguimento do feito, não se vislumbra 

qualquer irregularidade/ilegalidade em sua extinção, nos termos requeridos 

no ID de nº. 26001303/26001312. Ante o exposto, e por tudo o mais que 

dos autos consta, HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO 
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EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

§5°, inciso VIII, do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a promovente ao pagamento das custas e das despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios, com fulcro no do art. 

55 da Lei 9.099/95. Aguarde-se prazo para a interposição de eventual 

recurso, transcorrido este em branco, proceda-se baixa e remeta-se o 

feito ao arquivo. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de 

estilo. P. R. I. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 13 de Dezembro de 

2019. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11680 Nr: 444-92.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almira Roseli Batista do Amaral, Rosemir 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:, 

Saionara Mari - OAB:5225-MT

 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 penhora de dinheiro pelo 

sistema Bacenjud em nome da parte executada (fl. 76), contudo, deixou de 

apresentar o cálculo atualizado do valor em execução.

 Com isso, antes de analisar o pedido de fl. 76, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34975 Nr: 1034-59.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diretório Municipal do Partido Social Democrata - PSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comissão Executiva Estadual do Partido Social 

Democrático - PSD, Comissão Provisória do Partido Social Democrático em 

Novo Santo Antonio-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

801,10 (oitocentos e um reais e dez centavos), a que foi condenado nos 

termos da R. sentença de folhas 147/149. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 601,32 (seiscentos e um reais e trinta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 199,78 (cento e 

noventa e nove reais e setenta e oito centavos), para fins 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 ou remanescentes), preencher os campos com o numero 

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 de São Félix do Araguaia aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40879 Nr: 1439-27.2014.811.0017

 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: Dilva Sousa Luz, Valmo Rodrigues Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Silva dos Santos, José Cleiton Serpa 

Luz, Daniel Gunther, Danilo da Silva Gunther

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296, Noely Paciente Luz - OAB:OAB/MT 3972

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de remetê-los a expedição para intimação da 

advogada Dr.ª Noely Paciente Luz, para apresentação de alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132592 Nr: 2282-55.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sislene Barbosa de Souza, SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Mota Regio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente à fl. 48.

 Observa-se que, intimado da penhora de dinheiro pelo sistema BACENJUD 

(fl. 47), o executado manteve-se inerte.

 Sendo assim, expeça-se Alvará de levantamento do valor bloqueado e 

transferido para a conta única (fl. 42), em nome da parte exequente.

 No mais, considerando que a penhora o line não foi suficiente para quitar 

o valor em execução.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome do executado junto 

ao RENAJUD.

 Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Restando infrutífera a pesquisa de veículos livres de ônus e restrições 

em nome do executado, promova-se a pesquisa de bens via sistema 

INFOJUD.

 O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD também seguirá em anexo. 

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11245 Nr: 2183-37.2005.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia da Silva Rosa, Valdivino Franco da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 Vistos, etc.

 Realizada a pesquisa de veículos pelo sistema Renajud, foram localizados 

dois veículos registrados em nome de um dos executados, sobre o qual foi 

lançada a restrição de circulação (fls. 104/105).

 Intimado, o banco exequente requereu a localização outros bens dos 

executados, que possam garantir integralmente a execução, pelo sistema 

INFOJUD (fls. 107/108).

 Defiro o pedido. Promova-se a pesquisa de bens em nome da parte 

executada, mediante requisição das duas últimas declarações de imposto 

de renda, via sistema INFOJUD, juntando-se aos autos. Em razão disso, 
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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.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37759 Nr: 1637-98.2013.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Alves Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelâine Feijó Macedo - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a embargada concordou com os cálculos do 

embargante propostos às fls. 06/07, os autos foram encaminhados ao 

contador do juízo apenas para atualização dos valores (fls. 47/47verso).

 O contador do juízo apresentou demonstrativo atualizado às fls. 59/61, 

tendo a embargada concordado (fl. 62).

 Assim, intime-se o INSS para manifestar sobre o cálculo atualizado de fls. 

59/61.

 Concordando o INSS ou mantendo-se silente, sem nova conclusão, nos 

termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, expeçam-se 

Requisições de Pequeno Valor (RPV) referentes ao valor principal 

(parcelas atrasadas), em nome da embargante/exequente,) e ao valor dos 

honorários sucumbenciais, em nome da advogada.

 Comunicado nos autos os depósitos, sem nova conclusão, expeçam-se 

Alvarás Eletrônicos.

.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41268 Nr: 1767-54.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Brasilina M de Sousa, Osvaldo Levino de 

Oliveira e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19077-A, Rosângela da Rosa Corrêa - OAB:17298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A parte exequente requereu a inclusão do nome dos devedores no 

SERASAJUD, nos termos do art. 782, §3°, do CPC (fl. 83), contudo, deixou 

de apresentar o cálculo atualizado do valor em execução. Além disso, não 

indicou bens dos executados passíveis de penhora.

 Com isso, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, bem 

como bens dos executados passíveis de penhora, com vistas ao regular 

prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133069 Nr: 168-12.2016.811.0017

 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): Dantes Umberto Lasse - ME, Dante Umberto 

Lasse, Rafaela Lasse Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 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 penhora de dinheiro pelo 

sistema Bacenjud em nome da parte executada e a constrição de veículos 

de propriedade desta pelo sistema Renajud, e pesquisa via Infojud (fls. 

69/70), contudo, deixou de apresentar o cálculo atualizado do valor em 

execução.

 Com isso, antes de analisar o pedido de fls. 69/70, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135093 Nr: 1540-93.2016.811.0017

 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): Eder de Souza, Sonia da Conceição Monteiro 

dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12809

 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 penhora de dinheiro pelo 

sistema Bacenjud em nome da parte executada e a constrição de veículos 

de propriedade desta pelo sistema Renajud (fls. 49/50), contudo, deixou 

de apresentar o cálculo atualizado do valor em execução.

 Com isso, antes de analisar o pedido de fls. 49/50, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136565 Nr: 109-87.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neli Aires Costa Franzolin Portes-ME, Rodolfo 

Franzolin Portes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Wilians Frantoni 

Rodrigues - OAB:128341

 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 penhora de dinheiro pelo 

sistema Bacenjud em nome da parte executada e a constrição de veículos 

de propriedade desta pelo sistema Renajud, e pesquisa via Infojud (fl. 34), 

contudo, deixou de apresentar o cálculo atualizado do valor em execução.

 Com isso, antes de analisar o pedido de fl. 34, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141550 Nr: 3414-79.2017.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 681 de 732



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minas Construções Ltda, Valdecir Barzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Produtores Rurais Área Suiá 

Missu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:OAB/MT 10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a inércia da parte autora em promover o recolhimento da 

diligência do oficial de justiça, com vistas à citação da requerida (fls. 

26/29).

 Intime-se a parte autora pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove o pagamento da diligência do oficial de justiça, sob pena 

de extinção do feito sem exame do mérito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11308 Nr: 55-10.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raimundo Ribeiro da Silva, Rita de Cássia de 

Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albery César de Oliveira - 

OAB:156-B - TO, Rosana Ferreira de Melo - OAB:2923/TO, Weslayne 

Vieira Gomes - OAB:2924/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:, Cleber Lemes Almecer - OAB:11378, EDIO MARQUES DO 

ROSARIO FILHO - OAB:14145, Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - OAB:9270, 

Luciana Joanucci Motti - OAB:MT7.832, Rodrigo Sampaio de 

Siqueira - OAB:MT9.259

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-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$ 

652,08 (seiscentos e cinquenta e dois reais e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da R. sentença de folhas 108/115. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 505,99 (quinhentos e cinco reais 

e noventa e nove centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

146,09 (cento e quarenta e seis reais e nove centavos), para fins 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 ou remanescentes), preencher os campos com o 

numero 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 de São Félix do 

Araguaia aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35434 Nr: 1523-96.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos José de Campos - 

OAB:14.526/MT, Rui Eduardo Sano - OAB:10.128/MT, Thiago Ribeiro - 

OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MANOEL DA ROCHA 

COSTA, para devolução dos autos nº 1523-96.2012.811.0017, Protocolo 

35434, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9572 Nr: 461-65.2005.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Messias Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Adriano Alfonso de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:19.793/PR, VINÍCIUS MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:6173-E/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDECI CARNEIRO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 461-65.2005.811.0017, 

Protocolo 9572, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000344-97.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ORDELICE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA OAB - MT24860/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000344-97.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ORDELICE DE CARVALHO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 1. 

Vistos. 2. Trata-se de AÇÃO RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO 

c/c TUTELA DE EVIDÊNCIA e PAGAMETO DE DIFERENÇA SALARIAL E 

REFLEXOS proposta por ORDELICE DE CARVALHO em face MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS. 3. Devidamente citada a parte 

requerida apresentou sua contestação (ID. 27172766), bem como fora 

impugnado pela parte autora (ID. 22400885). 4. Deste modo, intimem-se as 

partes para manifestação, especificando as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Após, conclusos para 

designação de audiência, caso necessário, ou prolação da sentença. 6. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 09 

de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000203-78.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000203-78.2019.8.11.0039. REQUERENTE: DAYANE ALVES 

GONCALVES REQUERIDO: BRUNO DE OLIVEIRA FERNANDES 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c guarda, visitas e alimentos, 

ajuizada por Dayane Alves Gonçalves, em face de Bruno de Oliveira 

Fernandes, todos devidamente qualificados nos autos. 3. Devidamente 

citada a parte requerida apresentou sua contestação (ID. 20125633), bem 

como fora impugnado pela parte autora (ID. 22401686). 4. Deste modo, 

intimem-se as partes para manifestação, especificando as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Após, conclusos 

para designação de audiência, caso necessário, ou prolação da sentença. 
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6. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 

09 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000218-47.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000218-47.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA HELENA DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. 

MARIA HELENA DE SOUZA SILVA ajuíza a presente Ação de 

Procedimento Comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 20/03/2019 foi 

deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte 

autora. 3. Decorrido o prazo as partes se mantiveram inertes para, 

querendo, apresentarem manifestações aos autos (ID n. 22572812). 4. É o 

breve relato. Fundamento e decido. 5. Inexistindo prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com o arts. 3.º 

e 319 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais, inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. 6. Desta 

forma, declaro o feito saneado, remetendo–o à fase instrutória. 7. No que 

tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a defiro. 8. 

Assim, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 

13 de março de 2020, às 16h45min. Cientifique-se as partes que estas 

terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC]. 9. Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o 

previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo 

que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos 

[art. 455 e seguintes do CPC]. 10. Na impossibilidade de a intimação ser 

realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] 

deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar 

as testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

intimação feita pela via judicial. 11. Expeça-se o necessário. 12. 

Intimem-se. 13. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000489-56.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DURVAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000489-56.2019.8.11.0039. AUTOR(A): PEDRO DURVAL RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Cuida-se de 

Ação de Revisão Previdenciária proposta por Pedro Durval em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Devidamente citada à parte requerida 

apresentou sua contestação (ID n. 21978282), bem como fora impugnado 

pela parte autora (ID n. 22680911). 3. Deste modo, intimem-se as partes 

para manifestação, especificando as provas que pretendem produzir, 

justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após, conclusos para designação de 

audiência, caso necessário, ou prolação da sentença. 5. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000746-81.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DIONIZIO VIEIRA (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 VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000746-81.2019.8.11.0039. AUTOR(A): GILMAR DIONIZIO VIEIRA RÉU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. Trata-se 

de Ação Previdenciária proposta por Gilmar Dionizio Vieira em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados, alegando em resumo, que se encontra incapacitado para o 

trabalho, razão pela qual postula o benefício de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria as 

condições para percepção do benefício pretendido. 2. Vieram-me os autos 

conclusos. 3. É o relato do necessário. Decido. 4. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. 5. Da tutela de urgência. 6. Com relação ao 

pedido de tutela de urgência, INDEFIRO-O, porquanto não restou 

demonstrado o preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do Código de 

Processo Civil). Com efeito, por ora, não está demonstrado “prima facie” o 

“fumus boni juris” do direito da parte autora recomendando-se aguardar o 

contraditório. Ademais, não se evidencia a plausibilidade do direito do 

requerente, ao menos nessa fase processual, bem como não está 

comprovada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. 7. 

Observe-se, outrossim, que para a concessão da tutela é essencial a 

existência de prova que não enfrente qualquer discussão, o que não é o 

caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 300, do 

Código de Processo Civil, não está provado de forma irrefutável, havendo 

necessidade de melhor elucidação dos fatos. Logo, não se mostra cabível 

antecipar os efeitos da tutela de urgência, em especial por ser 

imprescindível garantir o direito do contraditório. Indefiro, pois o pedido, 

sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de Processo Civil, 

poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. [...]”. 8. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 9. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 10. 

CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 11. Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV. 12. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 13. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com o 

agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. 14. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data 

da perícia médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 15. 
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Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Código de Processo Civil. 16. Consigno que, com a 

nova sistemática implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, a 

regra determina que o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença 

cessará automaticamente após 120 dias, contados da data de concessão 

ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela 

Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata 

o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte 

dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, 

exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na 

forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 13.457, de 2017) 17. Para o expert nomeado, fixo honorários 

periciais no valor máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – 

com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da referida resolução –, 

devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I da mesma resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. 18. Isto posto, DETERMINO que o perito nomeado 

estabeleça em sua conclusão, se possível, um prazo para que o 

requerente possa se restabelecer para o labor. 19. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência do autor, assim como a sua impossibilidade de arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, 

DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC. 20. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 

de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-69.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TOSTES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILA CRISTINA SANTANA OAB - DF48404-O (ADVOGADO(A))

LETICIA GREFF OAB - RS95234 (ADVOGADO(A))

MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD OAB - RS86745 (ADVOGADO(A))

PRISCILLA DINECK DA SILVA OAB - RS105933 (ADVOGADO(A))

JOSE IDEMAR RIBEIRO OAB - DF8940 (ADVOGADO(A))

DANIELA SETIM REZNER OAB - RS97273 (ADVOGADO(A))

MAURO LUCIANO HAUSCHILD OAB - DF41507 (ADVOGADO(A))

LUANA PIANI BEN OAB - RS102248 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000029-69.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ELIANE TOSTES CARDOSO RÉU: 

ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB 1. Vistos. 2. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO PAGOS E TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por ELIANE TOSTES CARDOSO em face de APLUB – 

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO 

BRASIL, ambos já qualificados nos autos. 3. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou suas contestação em ID. 21341325, sendo 

impugnada pela parte autora em ID. 22091476. 4. Deste modo, intimem-se 

as partes para manifestação, especificando as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Após, conclusos para 

designação de audiência, caso necessário, ou prolação da sentença. 6. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 11 

de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001108-83.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE LOURDES SILVINO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA VENTUROLI CALDEIRA OAB - MT26487/O (ADVOGADO(A))

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1001108-83.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ROSA DE LOURDES SILVINO DE 

LIMA RÉU: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. 1. 

Rosa de Lourdes Silvino de Lima, devidamente qualificada na peça basilar 

ajuíza Ação de Concessão de Benefício Assistencial em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Sustenta em apertada síntese, que possui 61 (sessenta e um) 

anos de idade, sendo que desde a infância sobreviveu do cultivo de 

lavoura com seus pais em propriedades de terceiros. 3. Requer o 

deferimento da assistência judiciaria gratuita e, no mérito, que seja julgada 

totalmente procedente a presente ação para que seja condenada a parte 

requerida a implantar o benefício de aposentadoria por idade em favor da 

parte autora. 4. Juntou os documentos. 5. É o breve relato. Decido. 6. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 7. DETERMINO que o feito 

tramite com prioridade por se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 

1.048, inciso I, do Código de Processo Civil e Estatuto do Idoso – Lei n° 

10.741/2013. 8. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 

1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 e 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. 9. 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). “JUSTIÇA 

GRATUITA – RENDIMENTOS NA FAIXA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE 

RENDA – DEFERIMENTO – Se a parte prova sua incapacidade 

econônimo-financeira de arcar com as custas processuais, há de ser 

deferida a justiça gratuita, ressalvada a possibilidade de revogação do 

benefício, a qualquer tempo, se modificada a situação do autor – Decisão 

reformada - Agravo”. (TJSP – 20972492420178260000 SP 2097249 – 

24.2017.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 

26/07/2017, 6ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 26/07/17). 

10. Da tutela provisória. 11. Com relação ao pedido de tutela provisória de 

urgência, INDEFIRO-A, porquanto não restou demonstrado o 

preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do CPC). Com efeito, por 

ora, não está demonstrado “prima facie” o “fumus boni juris” do direito da 

parte autora recomendando-se aguardar o contraditório. Ademais, não se 

evidencia a plausibilidade do direito do requerente, ao menos nessa fase 

processual, bem como não está comprovada a existência de dano 

irreparável ou de difícil reparação. 12. Observe-se, outrossim, que para a 

concessão da tutela é essencial a existência de prova que não enfrente 

qualquer discussão, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o direito, à 

luz do disposto no art. 300, do CPC, não está provado de forma irrefutável, 

havendo necessidade de melhor elucidação dos fatos. Logo, não se 

mostra cabível antecipar os efeitos da tutela de urgência, em especial por 

ser imprescindível garantir o direito do contraditório. Indefiro, pois o pedido, 

sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de Processo Civil, 

poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. [...]”. 13. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 14. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 15. 

Cite-se a autarquia requerida mediante remessa eletrônica dos autos, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 
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advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil. 16. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 11 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000618-61.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDIS PRAXEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000618-61.2019.8.11.0039. AUTOR(A): OSVALDIS PRAXEDES RÉU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. 

OSVALDIS PRAXEDES ajuíza a presente Ação de Procedimento Comum 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em 12/08/2019 foi deferido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte autora. 3. Contestação 

apresentada nos autos de ID n. 22885668. 4. Impugnação à contestação 

em ID n. 24109080. 5. É o breve relato. Fundamento e decido. 6. Inexistindo 

prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer 

uso da presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com o arts. 3.º 

e 319 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais, inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. 7. Desta 

forma, declaro o feito saneado, remetendo–o à fase instrutória. 8. No que 

tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a defiro. 9. 

Assim, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 

13 de março de 2020, às 17h00min. Cientifique-se as partes que estas 

terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC]. 10. Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o 

previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo 

que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos 

[art. 455 e seguintes do CPC]. 11. Na impossibilidade de a intimação ser 

realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] 

deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar 

as testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

intimação feita pela via judicial. 12. Expeça-se o necessário. 13. 

Intimem-se. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001078-48.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DONIZETE FIASCHI GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001078-48.2019.8.11.0039. AUTOR(A): APARECIDA DONIZETE FIASCHI 

GODOY RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1. 

Vistos. 6. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não perfez 

as condições necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, 

DETERMINO que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao 

feito comprovante de renda e declaração de imposto de renda, dos últimos 

dois anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil, uma vez que na petição inicial fez constar que sua 

profissão é comerciária. 8. Após o prazo supra, voltem-me conclusos 

para deliberação. 9. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000986-70.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000986-70.2019.8.11.0039. AUTOR(A): AUGUSTO RIBEIRO DOS 

SANTOS RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1. 

Vistos. 6. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não perfez 

as condições necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, 

DETERMINO que o autor proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de renda e declaração de imposto de renda, dos últimos dois 

anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, uma vez que na petição inicial fez constar que sua 

profissão é comerciária. 8. Após o prazo supra, voltem-me conclusos 

para deliberação. 9. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000993-62.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000993-62.2019.8.11.0039. REQUERENTE: SEBASTIANA TEIXEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1. 

Vistos. 6. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não perfez 

as condições necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, 

DETERMINO que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao 

feito comprovante de renda e declaração de imposto de renda, dos últimos 

dois anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil. 8. Após o prazo supra, voltem-me conclusos para 

deliberação. 9. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000793-55.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000793-55.2019.8.11.0039. AUTOR(A): PAULO BARBOSA DE SOUZA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Trata-se de 

Procedimento Comum ajuizado por Paulo Barbosa de Souza em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos devidamente 

qualificados. 2. Distribuído os autos no dia 21/09/2019. 3. Após, cuida-se 

de requerimento de desistência da ação formulado pela parte autora em 

21/11/2019 (ID n° 26344093). 4. Ante o petitório, com espeque no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. 5. Isento ao pagamento de custas e 

despesas processuais. 6. Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. 7. P. R. I. C. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000034-91.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000034-91.2019.8.11.0039. AUTOR(A): MARIA LUCIA FELIX DA SILVA 

RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS 1. Vistos. 2. Intime-se o perito judicial para que responda os quesitos 

apresentados pela parte autora em sede de impugnação à contestação, 

no prazo de 10 (dez) dias. 3. Após, vistas às partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000034-91.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000034-91.2019.8.11.0039. AUTOR(A): MARIA LUCIA FELIX DA SILVA 

RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS 1. Vistos. 2. Intime-se o perito judicial para que responda os quesitos 

apresentados pela parte autora em sede de impugnação à contestação, 

no prazo de 10 (dez) dias. 3. Após, vistas às partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-86.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PEREIRA GABRIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000002-86.2019.8.11.0039. AUTOR(A): EDINA PEREIRA GABRIEL RÉU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. Edina 

Pereira Gabriel ajuizou ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, objetivando o restabelecimento do benefício da aposentadoria por 

invalidez. 2. Relatou ter sido diagnosticada por doença na região cervical e 

lombar que a incapacita de forma parcial e permanente para atividade 

laboral multiprofissional. Afirmou que, após reconhecer a sua 

incapacidade, a ré lhe concedeu o benefício da aposentadoria por 

invalidez, sendo-lhe, todavia, cessado. Requereu a procedência dos 

pedidos. 3. Junto à inicial, acostou os documentos (ID n. 17378028). 4. A 

decisão de ID n. 18341687 deferiu à autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, bem como, o agendamento da perícia médica. 5. Devidamente 

citada, a autarquia-ré apresentou contestação aduzindo, preliminar de 

prescrição quinquenal. (ID n. 19320109). No mérito, sintetizou os requisitos 

para a concessão do benefício pleiteado e, assim, sustentou que o autor 

não os preenche, porquanto não há, nos autos, documentos que 

comprovem a sua incapacidade, bem como, não há como conjugar 

incapacidade parcial e eventuais circunstâncias socioeconômicas 

desfavoráveis para a concessão de aposentadoria por invalidez. 6. 

Impugnação à contestação juntada aos autos em ID n. 19369092. 7. Laudo 

médico pericial protocolado em ID n. 20769274. 8. Intimadas as partes para 

manifestarem acerca do laudo, a parte autora concordou em ID n. 

20843651, por outro lado o requerido manteve-se inerte (ID n. 22542964). 

9. Após, vieram os autos conclusos. 10. É o breve relato. Decido. 11. 

Desde já de se ressaltar que nos termos do art. 103, parágrafo único da 

Lei n°. 8.213/91, o prazo prescricional tocantemente à cobrança de 

eventual valor impago é quinquenal. 12. Pois bem. Pretende a parte 

requerente o restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez, sendo que 

para o deferimento de tal benefício faz-se necessário que a parte autora 

tenha cumprido as exigências legais para tal fim, quais sejam: Possuir a 

carência exigida; Encontrar-se na qualidade de segurado; Estar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos para fazer jus ao auxílio-doença e 

definitivamente para o desempenho de qualquer atividade laboral para 

fazer jus ao beneficio de aposentadoria por invalidez. 13. Da carência e 

qualidade de segurado. 14. A carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências nos termos do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 

8.213/1991: “Art. 24. Período de carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências.” ... 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 (g.n.). 15. 

Ademais, considerando que o autor preencheu os requisitos da carência, 

nos termos do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, que foi 

revogado e incluído o art. 27-A na mesma Lei, é o que deverá ser 

aplicado, tendo em vista que a lei vigente no momento da aquisição do 

direito, sobre ela recai a garantia inerente ao ato jurídico perfeito, a qual, 

inclusive, implica direito processualmente adquirido. 16. Assim, tendo em 

vista que a vigência da medida provisória e, após, pela da Lei 13.457-17, 

que altera as Leis nos 8.213 e 1.907, se deu em junho de 2017, o texto 

normativo a ser aplicado é do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, 

revogado pela lei suso mencionada, qual seja: “Havendo perda da 

qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão 

computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a 

partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 do número 

de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o 

benefício a ser requerido.” 17. Verifica-se pelo que consta nos autos que 

o requerente realizou o número de contribuições mínimas necessárias 

para fazer jus ao benefício consoante o CNIS juntado pela a autarquia 

requerida, bem como comprovante juntado na inicial, com fulcro no art. 24 

c/c 25 ambos da Lei n.º 8213/1991 e do parágrafo único do art. 24 

(revogado) do mesmo diploma legal. 18. Do Auxílio Doença 19. Para se 

obter o estabelecimento do benefício de Auxílio-Doença, necessário se 

faz a comprovação de que a parte requerente é segurada da Previdência 

Social, conforme reza o art. 59 da Lei 8.213/199, bem como comprovar 

sua incapacidade para o exercício do labor habitual por mais de 15 dias, 

vejamos: “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.” 20. Em atenção aos 

autos verifico que a parte autora preencheu todos os requisitos para 

fazer jus ao benefício de auxílio-doença. 21. Da Aposentadoria por 

Invalidez 22. O benefício da aposentadoria por invalidez é assegurada a 

todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer 

atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que 

integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 
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independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença. 23. Denota-se ainda que a incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial, de acordo com o conteúdo do artigo 42 da Lei nº. 

8.213/1991, 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. A 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”. 24. Deste modo, é necessário que 

a invalidez seja TOTAL e PERMANENTE e que não haja possibilidade de o 

segurado ser reabilitado para exercer outra atividade laborativa, 

compatível com sua condição de saúde. Assim, conclui-se que se a 

invalidez for parcial e for possível a reabilitação da segurada em outra 

atividade, não será concedida a aposentadoria por invalidez; ao contrário, 

se a invalidez for parcial, mas a reabilitação do segurado se mostrar 

inviável deverá ser concedida a aposentadoria por invalidez. 25. A 

avaliação da invalidez e da (im)possibilidade de reabilitação deverá ser 

feita com base nas peculiaridades do caso concreto, levando-se em 

consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do 

segurado (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto 

Martins, julgado em 9/4/2013). 26. Neste sentido, a Súmula 47 da TNU: 

“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve 

analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão 

de aposentadoria por invalidez”. 27. Por fim, a jurisprudência do STJ é 

firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo 

considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais 

do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao 

trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a 

invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção 

orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada 

indivíduo (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 14/2/2012). 28. No que concerne ao benefício de 

Aposentadoria por invalidez, verifico na prova pericial realizada concluiu o 

“expert” que a autora de encontra incapacitada parcial e permanente (ID n. 

20769274). 29. Todavia, deve-se levar em consideração que o Sr. Perito 

informou que a autora se encontra incapaz para exercer seu trabalho 

habitual. 30. Nesse sentido, o médico perito em seu laudo concluiu que: 

“[...] Conclui-se a remota possibilidade de exercer atividades 

administrativas que não exigissem deslocamento, esforços físicos com os 

membros inferiores e vícios posturais como permanecer em pé, já que a 

lesão e sequela são restritas a coluna lombar e cervical, contudo 

considerando as características evolutivas da lesão, não acredito em tal 

possibilidade, caracterizando incapacidade laboral permanente para as 

atividades habituais”. 31. As conclusões do perito não foram maculadas 

por provas em sentido contrário. O perito nomeado é de confiança do 

Juízo, não havendo razões que o desabonem. 32. Assim, o 

restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez é medida que se impõe. 

33. Dos Juros e Correição Monetária. 34. Em questão de ordem exarada 

pelo STF as ações DEPOIS da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 

1% ao mês e, aplicando-se a correção monetária pelos fatores de 

correção o INPC. 35. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Edina Pereira Gabriel 

para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a 

RESTABELECER o benefício de Aposentadoria por Invalidez, consistente 

numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do Laudo Pericial, ou seja, 31/05/2019, 

inclusive 13° (décimo terceiro). 36. Acaso não implantado ou cessado o 

benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim 

especifico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. 37. Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros 

moratórios, nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 38. 

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 n. 7.603/2001. 39. Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor 

da condenação. 40. Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil. 41. Ás 

providências. 42. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 20 dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000002-86.2019.8.11.0039. AUTOR(A): EDINA PEREIRA GABRIEL RÉU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. Edina 

Pereira Gabriel ajuizou ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, objetivando o restabelecimento do benefício da aposentadoria por 

invalidez. 2. Relatou ter sido diagnosticada por doença na região cervical e 

lombar que a incapacita de forma parcial e permanente para atividade 

laboral multiprofissional. Afirmou que, após reconhecer a sua 

incapacidade, a ré lhe concedeu o benefício da aposentadoria por 

invalidez, sendo-lhe, todavia, cessado. Requereu a procedência dos 

pedidos. 3. Junto à inicial, acostou os documentos (ID n. 17378028). 4. A 

decisão de ID n. 18341687 deferiu à autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, bem como, o agendamento da perícia médica. 5. Devidamente 

citada, a autarquia-ré apresentou contestação aduzindo, preliminar de 

prescrição quinquenal. (ID n. 19320109). No mérito, sintetizou os requisitos 

para a concessão do benefício pleiteado e, assim, sustentou que o autor 

não os preenche, porquanto não há, nos autos, documentos que 

comprovem a sua incapacidade, bem como, não há como conjugar 

incapacidade parcial e eventuais circunstâncias socioeconômicas 

desfavoráveis para a concessão de aposentadoria por invalidez. 6. 

Impugnação à contestação juntada aos autos em ID n. 19369092. 7. Laudo 

médico pericial protocolado em ID n. 20769274. 8. Intimadas as partes para 

manifestarem acerca do laudo, a parte autora concordou em ID n. 

20843651, por outro lado o requerido manteve-se inerte (ID n. 22542964). 

9. Após, vieram os autos conclusos. 10. É o breve relato. Decido. 11. 

Desde já de se ressaltar que nos termos do art. 103, parágrafo único da 

Lei n°. 8.213/91, o prazo prescricional tocantemente à cobrança de 

eventual valor impago é quinquenal. 12. Pois bem. Pretende a parte 

requerente o restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez, sendo que 

para o deferimento de tal benefício faz-se necessário que a parte autora 

tenha cumprido as exigências legais para tal fim, quais sejam: Possuir a 

carência exigida; Encontrar-se na qualidade de segurado; Estar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos para fazer jus ao auxílio-doença e 

definitivamente para o desempenho de qualquer atividade laboral para 

fazer jus ao beneficio de aposentadoria por invalidez. 13. Da carência e 

qualidade de segurado. 14. A carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências nos termos do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 

8.213/1991: “Art. 24. Período de carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências.” ... Art. 25. A concessão das prestações 

pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 
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períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais (g.n.). 15. 

Ademais, considerando que o autor preencheu os requisitos da carência, 

nos termos do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, que foi 

revogado e incluído o art. 27-A na mesma Lei, é o que deverá ser 

aplicado, tendo em vista que a lei vigente no momento da aquisição do 

direito, sobre ela recai a garantia inerente ao ato jurídico perfeito, a qual, 

inclusive, implica direito processualmente adquirido. 16. Assim, tendo em 

vista que a vigência da medida provisória e, após, pela da Lei 13.457-17, 

que altera as Leis nos 8.213 e 1.907, se deu em junho de 2017, o texto 

normativo a ser aplicado é do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, 

revogado pela lei suso mencionada, qual seja: “Havendo perda da 

qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão 

computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a 

partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 do número 

de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o 

benefício a ser requerido.” 17. Verifica-se pelo que consta nos autos que 

o requerente realizou o número de contribuições mínimas necessárias 

para fazer jus ao benefício consoante o CNIS juntado pela a autarquia 

requerida, bem como comprovante juntado na inicial, com fulcro no art. 24 

c/c 25 ambos da Lei n.º 8213/1991 e do parágrafo único do art. 24 

(revogado) do mesmo diploma legal. 18. Do Auxílio Doença 19. Para se 

obter o estabelecimento do benefício de Auxílio-Doença, necessário se 

faz a comprovação de que a parte requerente é segurada da Previdência 

Social, conforme reza o art. 59 da Lei 8.213/199, bem como comprovar 

sua incapacidade para o exercício do labor habitual por mais de 15 dias, 

vejamos: “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.” 20. Em atenção aos 

autos verifico que a parte autora preencheu todos os requisitos para 

fazer jus ao benefício de auxílio-doença. 21. Da Aposentadoria por 

Invalidez 22. O benefício da aposentadoria por invalidez é assegurada a 

todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer 

atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que 

integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença. 23. Denota-se ainda que a incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial, de acordo com o conteúdo do artigo 42 da Lei nº. 

8.213/1991, 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. A 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”. 24. Deste modo, é necessário que 

a invalidez seja TOTAL e PERMANENTE e que não haja possibilidade de o 

segurado ser reabilitado para exercer outra atividade laborativa, 

compatível com sua condição de saúde. Assim, conclui-se que se a 

invalidez for parcial e for possível a reabilitação da segurada em outra 

atividade, não será concedida a aposentadoria por invalidez; ao contrário, 

se a invalidez for parcial, mas a reabilitação do segurado se mostrar 

inviável deverá ser concedida a aposentadoria por invalidez. 25. A 

avaliação da invalidez e da (im)possibilidade de reabilitação deverá ser 

feita com base nas peculiaridades do caso concreto, levando-se em 

consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do 

segurado (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto 

Martins, julgado em 9/4/2013). 26. Neste sentido, a Súmula 47 da TNU: 

“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve 

analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão 

de aposentadoria por invalidez”. 27. Por fim, a jurisprudência do STJ é 

firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo 

considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais 

do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao 

trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a 

invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção 

orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada 

indivíduo (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 14/2/2012). 28. No que concerne ao benefício de 

Aposentadoria por invalidez, verifico na prova pericial realizada concluiu o 

“expert” que a autora de encontra incapacitada parcial e permanente (ID n. 

20769274). 29. Todavia, deve-se levar em consideração que o Sr. Perito 

informou que a autora se encontra incapaz para exercer seu trabalho 

habitual. 30. Nesse sentido, o médico perito em seu laudo concluiu que: 

“[...] Conclui-se a remota possibilidade de exercer atividades 

administrativas que não exigissem deslocamento, esforços físicos com os 

membros inferiores e vícios posturais como permanecer em pé, já que a 

lesão e sequela são restritas a coluna lombar e cervical, contudo 

considerando as características evolutivas da lesão, não acredito em tal 

possibilidade, caracterizando incapacidade laboral permanente para as 

atividades habituais”. 31. As conclusões do perito não foram maculadas 

por provas em sentido contrário. O perito nomeado é de confiança do 

Juízo, não havendo razões que o desabonem. 32. Assim, o 

restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez é medida que se impõe. 

33. Dos Juros e Correição Monetária. 34. Em questão de ordem exarada 

pelo STF as ações DEPOIS da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 

1% ao mês e, aplicando-se a correção monetária pelos fatores de 

correção o INPC. 35. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Edina Pereira Gabriel 

para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a 

RESTABELECER o benefício de Aposentadoria por Invalidez, consistente 

numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do Laudo Pericial, ou seja, 31/05/2019, 

inclusive 13° (décimo terceiro). 36. Acaso não implantado ou cessado o 

benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim 

especifico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. 37. Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros 

moratórios, nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 38. 

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 n. 7.603/2001. 39. Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor 

da condenação. 40. Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil. 41. Ás 

providências. 42. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 20 dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000169-69.2020.8.11.0039 REQUERENTE: 

LUCIANI MACHADO DA SILVEIRA REQUERIDO: EDUCARE GESTAO DE 

EDUCACAO LTDA - ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – 

NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes LUCIANI MACHADO DA 

SILVEIRA e EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - ME, em que 
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aquela, entre pedidos outros, requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita e in initio litis e inaudita altera parte seja 

“determinando à Requerida que proceda a colação de grau da Requerente 

na solenidade prevista para o dia 06 de fevereiro de 2020 às 18hs no 

Lions Club da cidade de São José dos Quatro Marcos, bem como, a 

emissão de diploma de graduação, SOB PENA DE MULTA DE R$ 

15.000,00, ALÉM DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.500,00”. Narra que: “(…) A 

Requerente é formanda do Curso de Enfermagem da Faculdade de São 

José dos Quatro Marcos. Está devidamente aprovada em todas as 

disciplinas, cumprindo assim, todo o currículo escolar e sua colação de 

grau está prevista para o dia 06 de fevereiro de 2020. Primeiramente, a 

Requerente foi informalmente notificada pela Coordenadora do Curso de 

Enfermagem que não poderia participar da Colação de Grau prevista para 

o dia 06 de fevereiro de 2020 juntamente com os demais formandos. 

Segundo os esclarecimentos prestados pela Coordenadora o óbice à 

colação de grau da Requerente estaria relacionado à sua eliminação no 

ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Ocorre 

Excelência, que a Requerente compareceu e quase concluiu a realização 

do exame, contudo, foi eliminada porque o despertador de seu telefone 

tocou dentro do saco plástico fornecido pelos examinadores e 

devidamente lacrado. No entanto, a Requerente já cumpriu todas as 

medidas indicadas pela Coordenadora do Curso para a devida 

regularização junto ao MEC – Ministério da Educação. Estando tudo 

devidamente registrado por meio do Protocolo nº 4175687 que segue em 

anexo. O procedimento administrativo junto ao MEC segue de maneira 

regular. A regularização está prevista para o mês de setembro de 2020, 

sendo que a Requerente aguarda novas orientações para concluir o 

procedimento. Diante de tal situação, a Requerente formalizou seu 

requerimento junto a Coordenação de seu curso afim de obter 

esclarecimentos formais sobre sua Colação de Grau, especialmente para 

pleitear a sua participação na cerimônia prevista para o dia 06 de fevereiro 

de 2020 às 18hs no Lions Club da cidade de São José dos Quatro Marcos. 

(Requerimento em anexo) A Requerida, enviou resposta, por meio do 

Ofício nº 060/2020/Dir.Acad./FQM (em anexo), informando que a 

Requerente não está regular junto ao Enade, e que por esse motivo não 

poderá colar grau (...)”. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. In limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, 

afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 

99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

no caso concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria 

parte ou de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de 

veracidade da alegação da pessoa natural, bem como não verificar 

indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação em caso de prova 

contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor 

de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, 

caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. Apesar da ausência de declaração de 

hipossuficiência firmada/assinada pela parte autora/requerente, esclarece 

ser “estudante”, a há informação no sentido de que a genitora/mãe 

biológoca “não mediu esforços para custear os estudos da filha”, assim 

como há registrado em seu nome veículo “popular” com quase 10 (dez) 

anos de uso, o que permite concluir de forma favorável ao pedido suso 

deferido. Preenchidos aparentemente os requisitos, pois a petição inicial 

aparenta ter os essenciais – NCPC, art. 319 e ss. - e não verifico, por ora, 

ser o caso de improcedência liminar do pedido – NCPC, art. 332 e ss. -, 

recebo a petição inicial com seus documentos. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ademais, deve seguir as 

normas/regras da Lei n. 10.861/2004, que institui o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), a Portaria Normativa MEC n. 

840/2018 e a Portaria Normativa MEC n. 828/2019, que torna públicas as 

diretrizes, os procedimentos, os prazos e demais aspectos relativos à 

realização do Enade 2019. Há possibilidade de o magistrado antecipar os 

efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – NCPC, 

art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível 

mitigar a impossibilidade de concessão. A Lei n. 10.861/2004, que dispõe 

sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e 

dá outras providências, em seu art. 5º, caput e §§, são expressos no 

sentido de que a “avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos 

de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE”, o qual “aferirá o desempenho dos 

estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas 

diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas 

habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do 

conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores 

ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e 

mundial e a outras áreas do conhecimento” e “será aplicado 

periodicamente, admitida a utilização de procedimentos amostrais, aos 

alunos de todos os cursos de graduação, ao final do primeiro e do último 

ano de curso”, com periodicidade máxima trienal, sendo o Exame 

“componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo 

inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular 

com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, 

quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma 

estabelecida em regulamento”. O Exame, portanto, é componente 

curricular obrigatório, nos termos do § 5º do art. 5º da Lei n. 10.861/2004, 

e do § 1º do art. 39, da Portaria Normativa MEC n. 840/2018, e o(a) 

aluno(a) habilitado(a) que, entre hipóteses outras, for eliminado(a) da sala 

de aplicação da prova, gera a situação irregular e, por força da lei, não 

pode colar o grau até que essa seja regularizada, pois pendente a 

integralização do curso. A Portaria Normativa MEC n. 840/2018, art. 55, 

caput e parágrafo único, são expressos nesse sentido, in verbis: “Art. 55. 

Os estudantes que não cumprirem as obrigações previstas para a 

obtenção de regularidade, nos termos de regulamentação específica, 

ficarão em situação irregular perante o Enade. Parágrafo único. A 

existência de irregularidade perante o Enade impossibilita a colação de 

grau do estudante, em decorrência da não conclusão do curso, por 

ausência de cumprimento de componente curricular obrigatório”. Edital n. 

43/2019, que “dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos 

do Enade 2019, a serem cumpridos pelo Inep, pelas Instituições de 

Educação Superior (IES) e pelos Estudantes habilitados a essa edição do 

Exame”, é expresso no item 1.8.3. que “O Estudante eliminado do local de 

aplicação, conforme o item 17 deste Edital, estará em situação de 

irregularidade perante o Enade 2019”; no intem 17.1., que “Será eliminado 

do local de provas, a qualquer momento e sem prejuízo de demais 

penalidades previstas em lei, o Estudante que: (…) 17.1.30.1. Se o 

aparelho eletrônico, ainda que dentro do envelope porta-objetos, emitir 

qualquer tipo de som, como toque ou alarme, o Estudante será eliminado 

da aplicação”; assim como no item 19.2.11. que “Os Estudantes eliminados 

do local de aplicação não poderão solicitar dispensa de prova”. A 

verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – 

fumus boni iuris - NÃO está configurada porque a parte autora/requerente 

foi eliminada por descumprimento de regras e o(a) aluno(a) irregular não 

cola grau, ou seja, como o aparelho eletrônico da requerente emitiu som na 

sala de prova, a estudante teve contra si elaborado termo de eliminação, 

ficou irregular e não poderá colar grau, até que regularidade será atribuída 

apenas a partir de setembro de 2020. “Nos termos da jurisprudência do 

STJ, a participação no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes 

(ENADE) é obrigatória para todos os estudantes regularmente convocados 

a realizá-lo, sendo legal o condicionamento da colação de grau e, 

consequentemente, da expedição do diploma universitário ao 

comparecimento do estudante ao certame” - STJ, AIRESP - AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – 1338886; Relator(a) GURGEL DE 

FARIA; Órgão julgador PRIMEIRA TURMA; Data 06/03/2018; Fonte da 

publicação DJE DATA:19/04/2018. Os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência liminar NÃO subsistem pela 
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insuficiência das provas apresentadas até o momento. Ademais, presente 

o perigo de irreversibilidade da medida - NCPC, art. 300, § 3º -, uma vez 

que após a colação de grau, com a consequente expedição do diploma, 

não mais será possível retornar ao status quo ante. Nesses termos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - COLAÇÃO DE GRAU E CONCESSÃO DE 

DIPLOMA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - AUSÊNCIA DE 

PARTICIPAÇÃO DO ALUNO NO ENADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO 

ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RISCO DE 

IRREVERSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da 

tutela antecipada, necessária a presença concomitante dos requisitos 

elencados no art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Demandando a 

questão de maior dilação probatória, a fim de se estabelecer um juízo 

plausível do direito invocado, a concessão da tutela antecipada deve ser 

indeferida. Ademais, não há que falar em antecipação da tutela quando 

houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. A instituição 

de ensino pode condicionar a colação de grau e a concessão do diploma 

ou certificado de conclusão de curso à participação do aluno no ENADE . 

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça”. (TJMT, N.U 

1003611-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. SITUAÇÃO IRREGULAR NO ENADE. CONDIÇÃO PARA 

COLAÇÃO DE GRAU. PRECEDENTES DO TJDFT E STJ. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de 

Recurso Inominado interposto pela requerida em face de sentença que 

julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 

4.000,00, a título de dano moral, em razão de ter impedido o autor de 

participar de colação de grau devido à situação irregular do ENADE. 2. 

Dispõe o art. 5º, § 5º da Lei 10.861/04, que o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE é componente curricular 

obrigatório, e portanto, de caráter compulsório a todos os estudantes 

convocados regularmente para a sua realização, sendo legal exigir o 

comparecimento ao referido exame como condição para a colação de grau 

e consequente obtenção do diploma de curso superior. Precedentes 

TJDFT e STJ. Assim, a conduta da recorrente de exigir a regularidade do 

ENADE, como condição para colação de grau é lícita e não gera danos 

morais. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e 

julgar improcedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Sem condenação 

em honorários diante da ausência de recorrente vencido”. (TJDFT, 

Acórdão 1046195, 07003410220178070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER 

DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2017, publicado 

no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões e 

porque ausentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA. Ademais, 

DETERMINO que designe audiência de conciliação para o dia 17 de março 

de 2020, às 13h30min, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§. Intime o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, 

e advirta 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 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. A audiência 

não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a 

autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º. O prazo de contestação será o 

disposto no art. 335 do NCPC. Cumpra. Às providências. De 

Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 4 de fevereiro de 

2020 - 00:30:10. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72646 Nr: 2515-49.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIDA PINTO ZEBALLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N. 2515-49.2016.811.0039

CÓDIGO 72646

Vistos.

1. Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior, para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo, nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se, 

com as anotações e baixas de estilo.

3. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 95421 Nr: 1126-24.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERNANDES BARBOSA, THIAGO 

CEZARIO ROMÃO, ALTAIR MACHADO DO PRADO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:15192, ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - OAB:MT 

10.565, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 1126-24.2019.811.0039

CÓDIGO Nº 95421

1. Vistos.

2. Considerando o pleito retro, REDESIGNO a audiência agendada nestes 

autos para a data de 28 de fevereiro de 2020, à 15h30min.

3. Intimem-se todos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59138 Nr: 32-80.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA LIRA, LUIZ ANTÔNIO 

TOMICHÁ ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - 

OAB:MT 14.238

 utos nº. 32-80.2015.811.0039.

Código nº. 59138.

1. Vistos.

2. Tendo em vista os documentos apresentados pela defesa em ref. 148, 

que indicam a probabilidade de a parte não poder arcar com as custas de 

modo integral e imediato, tenho que o deferimento do pedido de 

parcelamento é medida que se impõe.

3. Isto porque, a apreciação deve levar em conta o disposto no artigo 468, 

§6º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que determina 

que sejam observadas, as alegações apresentadas pela parte requerente.

4. Desta feita, DEFIRO o parcelamento das custas processuais e autorizo 

o depósito realizado, bem como, DETERMINO a transferência dos valores 

para o FUNAJURIS (através das guias), junto ao departamento de depósito 

judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Notificação
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Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000691-33.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI PAULO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos em recesso forense. 1. Trata-se de Ação de Manutenção de 

benefício previdenciário (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) 

concedido por força de sentença judicial transitada em julgado. 2. O caso 

em análise se amolda às inovações introduzidas pela Lei 13.457/2017 à 

Lei 8.213/1991, que passou a estabelecer em seu texto que a Autarquia 

Federal requerida pode convocar a qualquer tempo o segurado 

aposentado por invalidez para inspeção de saúde: Art. 43 [...] § 4º O 

segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer 

momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a 

aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o 

disposto no art. 101 desta Lei. (inserido pela Lei nº 13.457/2017) 3. Por 

força desta alteração, a jurisprudência majoritária entende que não há, 

nestes casos, violação à decisão judicial. A coisa julgada advinda da 

decisão judicial nos casos daquela lei é do tipo rebus sic stantibus, e 

mantém seus efeitos enquanto não alterada a situação fática que ensejou 

a prolação da decisão. 4. Consigno que apenas em caso de negativa 

administrativa, poderá a parte beneficiária ajuizar nova demanda, nos 

termos em que a lei prevê. 5. Ademais, tendo em vista o atual 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para evitar futuras 

eventuais nulidades, primando pela economia e celeridade processual, é 

imprescindível a juntada do requerimento (indeferimento) administrativo, 

para legitimar o interesse processual. 6. Neste sentido, trago a lume o 

seguinte ensinamento jurisprudencial do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

JUDICIAL POSTULANDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO 

INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA 

PARA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal decidiu sob o regime de repercussão geral que 

não resta caracterizado o interesse de agir do segurado que não 

apresenta requerimento administrativo do benefício pretendido, não 

havendo em tais hipóteses violação ao princípio constitucional do acesso 

ao Poder Judiciário. 2. Por motivo de economia processual e para evitar a 

perda de milhares de processos que encontram-se em tramitação, a Corte 

Suprema promoveu a modulação do julgado, estipulando hipóteses em que 

o processo pode ser examinado em seu mérito sem a necessidade de 

apresentação de requerimento administrativo e indicando as situações 

onde o requerimento é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as 

providências necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio 

requerimento administrativo. 3. Esta Turma estipulou que nos casos em 

que o processo tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, 

mas sem contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a 

apontar a necessidade de apresentação de prévio requerimento do 

benefício para viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, 

a sentença deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para 

que o juízo determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 

dias o pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação 

apresentada no processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar 

o retorno dos autos à origem para promover o pedido administrativo, pois 

as instâncias administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado 

o pedido, o processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a 

resposta do INSS que deverá ser apresentada ao requerente e 

protocolada nos autos para conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 

(noventa) dias. 6. Acolhido o pedido na esfera administrativa, o processo 

deve ser extinto sem o exame de seu mérito, observado o princípio da 

causalidade. 7. Em caso de indeferimento do benefício ou ausência de 

resposta administrativa no prazo máximo fixado na modulação do Supremo 

Tribunal Federal, o processo deve retomar seu curso regular com nova 

prolação de sentença ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar 

maiores prejuízos à parte autora, que não concorreu para a demora na 

solução do direito aqui vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo 

assistencial, fica mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. 

Sentença anulada para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo 

Tribunal Federal no RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto 

condutor deste acórdão. 10. Apelação interposta por qualquer das partes 

p re jud icada.  (AC 0005651-37 .2004.4 .01 .4000  /  P I ,  Re l . 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.120 de 15/04/2015).” 7. Assim, NOTIFIQUE-SE a parte 

autora, por intermédio de seu advogado, para que proceda a juntada do 

respectivo requerimento/indeferimento administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito por falta de interesse 

processual (art. 485 do Código de Processo Civil), sem prejuízo dos atos 

já praticados no feito. 8. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 20 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito
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Vistos em recesso forense. 1. Trata-se de Ação de Manutenção de 

benefício previdenciário (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) 

concedido por força de sentença judicial transitada em julgado. 2. O caso 

em análise se amolda às inovações introduzidas pela Lei 13.457/2017 à 

Lei 8.213/1991, que passou a estabelecer em seu texto que a Autarquia 

Federal requerida pode convocar a qualquer tempo o segurado 

aposentado por invalidez para inspeção de saúde: Art. 43 [...] § 4º O 

segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer 

momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a 

aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o 

disposto no art. 101 desta Lei. (inserido pela Lei nº 13.457/2017) 3. Por 

força desta alteração, a jurisprudência majoritária entende que não há, 

nestes casos, violação à decisão judicial. A coisa julgada advinda da 

decisão judicial nos casos daquela lei é do tipo rebus sic stantibus, e 

mantém seus efeitos enquanto não alterada a situação fática que ensejou 

a prolação da decisão. 4. Consigno que apenas em caso de negativa 

administrativa, poderá a parte beneficiária ajuizar nova demanda, nos 

termos em que a lei prevê. 5. Ademais, tendo em vista o atual 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para evitar futuras 

eventuais nulidades, primando pela economia e celeridade processual, é 

imprescindível a juntada do requerimento (indeferimento) administrativo, 

para legitimar o interesse processual. 6. Neste sentido, trago a lume o 

seguinte ensinamento jurisprudencial do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

JUDICIAL POSTULANDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO 

INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA 

PARA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal decidiu sob o regime de repercussão geral que 

não resta caracterizado o interesse de agir do segurado que não 

apresenta requerimento administrativo do benefício pretendido, não 

havendo em tais hipóteses violação ao princípio constitucional do acesso 

ao Poder Judiciário. 2. Por motivo de economia processual e para evitar a 

perda de milhares de processos que encontram-se em tramitação, a Corte 

Suprema promoveu a modulação do julgado, estipulando hipóteses em que 
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o processo pode ser examinado em seu mérito sem a necessidade de 

apresentação de requerimento administrativo e indicando as situações 

onde o requerimento é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as 

providências necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio 

requerimento administrativo. 3. Esta Turma estipulou que nos casos em 

que o processo tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, 

mas sem contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a 

apontar a necessidade de apresentação de prévio requerimento do 

benefício para viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, 

a sentença deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para 

que o juízo determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 

dias o pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação 

apresentada no processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar 

o retorno dos autos à origem para promover o pedido administrativo, pois 

as instâncias administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado 

o pedido, o processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a 

resposta do INSS que deverá ser apresentada ao requerente e 

protocolada nos autos para conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 

(noventa) dias. 6. Acolhido o pedido na esfera administrativa, o processo 

deve ser extinto sem o exame de seu mérito, observado o princípio da 

causalidade. 7. Em caso de indeferimento do benefício ou ausência de 

resposta administrativa no prazo máximo fixado na modulação do Supremo 

Tribunal Federal, o processo deve retomar seu curso regular com nova 

prolação de sentença ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar 

maiores prejuízos à parte autora, que não concorreu para a demora na 

solução do direito aqui vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo 

assistencial, fica mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. 

Sentença anulada para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo 

Tribunal Federal no RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto 

condutor deste acórdão. 10. Apelação interposta por qualquer das partes 

p re jud icada.  (AC 0005651-37 .2004.4 .01 .4000  /  P I ,  Re l . 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.120 de 15/04/2015).” 7. Assim, NOTIFIQUE-SE a parte 

autora, por intermédio de seu advogado, para que proceda a juntada do 

respectivo requerimento/indeferimento administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito por falta de interesse 

processual (art. 485 do Código de Processo Civil), sem prejuízo dos atos 

já praticados no feito. 8. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 20 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos em recesso forense. 1. Trata-se de Ação de Manutenção de 

benefício previdenciário (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) 

concedido por força de sentença judicial transitada em julgado. 2. O caso 

em análise se amolda às inovações introduzidas pela Lei 13.457/2017 à 

Lei 8.213/1991, que passou a estabelecer em seu texto que a Autarquia 

Federal requerida pode convocar a qualquer tempo o segurado 

aposentado por invalidez para inspeção de saúde: Art. 43 [...] § 4º O 

segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer 

momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a 

aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o 

disposto no art. 101 desta Lei. (inserido pela Lei nº 13.457/2017) 3. Por 

força desta alteração, a jurisprudência majoritária entende que não há, 

nestes casos, violação à decisão judicial. A coisa julgada advinda da 

decisão judicial nos casos daquela lei é do tipo rebus sic stantibus, e 

mantém seus efeitos enquanto não alterada a situação fática que ensejou 

a prolação da decisão. 4. Consigno que apenas em caso de negativa 

administrativa, poderá a parte beneficiária ajuizar nova demanda, nos 

termos em que a lei prevê. 5. Ademais, tendo em vista o atual 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para evitar futuras 

eventuais nulidades, primando pela economia e celeridade processual, é 

imprescindível a juntada do requerimento (indeferimento) administrativo, 

para legitimar o interesse processual. 6. Neste sentido, trago a lume o 

seguinte ensinamento jurisprudencial do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

JUDICIAL POSTULANDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO 

INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA 

PARA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal decidiu sob o regime de repercussão geral que 

não resta caracterizado o interesse de agir do segurado que não 

apresenta requerimento administrativo do benefício pretendido, não 

havendo em tais hipóteses violação ao princípio constitucional do acesso 

ao Poder Judiciário. 2. Por motivo de economia processual e para evitar a 

perda de milhares de processos que encontram-se em tramitação, a Corte 

Suprema promoveu a modulação do julgado, estipulando hipóteses em que 

o processo pode ser examinado em seu mérito sem a necessidade de 

apresentação de requerimento administrativo e indicando as situações 

onde o requerimento é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as 

providências necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio 

requerimento administrativo. 3. Esta Turma estipulou que nos casos em 

que o processo tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, 

mas sem contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a 

apontar a necessidade de apresentação de prévio requerimento do 

benefício para viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, 

a sentença deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para 

que o juízo determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 

dias o pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação 

apresentada no processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar 

o retorno dos autos à origem para promover o pedido administrativo, pois 

as instâncias administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado 

o pedido, o processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a 

resposta do INSS que deverá ser apresentada ao requerente e 

protocolada nos autos para conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 

(noventa) dias. 6. Acolhido o pedido na esfera administrativa, o processo 

deve ser extinto sem o exame de seu mérito, observado o princípio da 

causalidade. 7. Em caso de indeferimento do benefício ou ausência de 

resposta administrativa no prazo máximo fixado na modulação do Supremo 

Tribunal Federal, o processo deve retomar seu curso regular com nova 

prolação de sentença ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar 

maiores prejuízos à parte autora, que não concorreu para a demora na 

solução do direito aqui vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo 

assistencial, fica mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. 

Sentença anulada para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo 

Tribunal Federal no RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto 

condutor deste acórdão. 10. Apelação interposta por qualquer das partes 

p re jud icada.  (AC 0005651-37 .2004.4 .01 .4000  /  P I ,  Re l . 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.120 de 15/04/2015).” 7. Assim, NOTIFIQUE-SE a parte 

autora, por intermédio de seu advogado, para que proceda a juntada do 

respectivo requerimento/indeferimento administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito por falta de interesse 

processual (art. 485 do Código de Processo Civil), sem prejuízo dos atos 

já praticados no feito. 8. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 20 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000691-33.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI PAULO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))
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LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos em recesso forense. 1. Trata-se de Ação de Manutenção de 

benefício previdenciário (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) 

concedido por força de sentença judicial transitada em julgado. 2. O caso 

em análise se amolda às inovações introduzidas pela Lei 13.457/2017 à 

Lei 8.213/1991, que passou a estabelecer em seu texto que a Autarquia 

Federal requerida pode convocar a qualquer tempo o segurado 

aposentado por invalidez para inspeção de saúde: Art. 43 [...] § 4º O 

segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer 

momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a 

aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o 

disposto no art. 101 desta Lei. (inserido pela Lei nº 13.457/2017) 3. Por 

força desta alteração, a jurisprudência majoritária entende que não há, 

nestes casos, violação à decisão judicial. A coisa julgada advinda da 

decisão judicial nos casos daquela lei é do tipo rebus sic stantibus, e 

mantém seus efeitos enquanto não alterada a situação fática que ensejou 

a prolação da decisão. 4. Consigno que apenas em caso de negativa 

administrativa, poderá a parte beneficiária ajuizar nova demanda, nos 

termos em que a lei prevê. 5. Ademais, tendo em vista o atual 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para evitar futuras 

eventuais nulidades, primando pela economia e celeridade processual, é 

imprescindível a juntada do requerimento (indeferimento) administrativo, 

para legitimar o interesse processual. 6. Neste sentido, trago a lume o 

seguinte ensinamento jurisprudencial do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

JUDICIAL POSTULANDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO 

INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA 

PARA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal decidiu sob o regime de repercussão geral que 

não resta caracterizado o interesse de agir do segurado que não 

apresenta requerimento administrativo do benefício pretendido, não 

havendo em tais hipóteses violação ao princípio constitucional do acesso 

ao Poder Judiciário. 2. Por motivo de economia processual e para evitar a 

perda de milhares de processos que encontram-se em tramitação, a Corte 

Suprema promoveu a modulação do julgado, estipulando hipóteses em que 

o processo pode ser examinado em seu mérito sem a necessidade de 

apresentação de requerimento administrativo e indicando as situações 

onde o requerimento é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as 

providências necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio 

requerimento administrativo. 3. Esta Turma estipulou que nos casos em 

que o processo tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, 

mas sem contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a 

apontar a necessidade de apresentação de prévio requerimento do 

benefício para viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, 

a sentença deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para 

que o juízo determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 

dias o pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação 

apresentada no processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar 

o retorno dos autos à origem para promover o pedido administrativo, pois 

as instâncias administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado 

o pedido, o processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a 

resposta do INSS que deverá ser apresentada ao requerente e 

protocolada nos autos para conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 

(noventa) dias. 6. Acolhido o pedido na esfera administrativa, o processo 

deve ser extinto sem o exame de seu mérito, observado o princípio da 

causalidade. 7. Em caso de indeferimento do benefício ou ausência de 

resposta administrativa no prazo máximo fixado na modulação do Supremo 

Tribunal Federal, o processo deve retomar seu curso regular com nova 

prolação de sentença ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar 

maiores prejuízos à parte autora, que não concorreu para a demora na 

solução do direito aqui vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo 

assistencial, fica mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. 

Sentença anulada para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo 

Tribunal Federal no RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto 

condutor deste acórdão. 10. Apelação interposta por qualquer das partes 

p re jud icada.  (AC 0005651-37 .2004.4 .01 .4000  /  P I ,  Re l . 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.120 de 15/04/2015).” 7. Assim, NOTIFIQUE-SE a parte 

autora, por intermédio de seu advogado, para que proceda a juntada do 

respectivo requerimento/indeferimento administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito por falta de interesse 

processual (art. 485 do Código de Processo Civil), sem prejuízo dos atos 

já praticados no feito. 8. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 20 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)

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALES E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DE TODO O TEOR DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIENCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 13.05.2020 AS 13:00HRS.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000106-58.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE CORREIA PRESTES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 16/04/2020 às 14:00hs, na sala do CEJUSC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 115530 Nr: 5381-39.2018.811.0078

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILDO ROBERTO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ajuizou ação de busca e 

apreensão em face de LENILDO ROBERTO BATISTA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Antes da angularização processual, o requerente manifestou-se à ref. 19, 

oportunidade em que pugnou pela extinção do feito, asseverando não 

mais possuir interesse em seu prosseguimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Considerando o relatado, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo 

Civil.

Condeno a requerente ao pagamento de eventuais custas e despesas 
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processuais remanescentes.

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40500 Nr: 464-21.2011.811.0078

 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: CLÁUDIO SCHECHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SCHEREMETA, ANATALIA MAUDA 

SCHEREMETA, SILVESTRE SCHEREMETA, CECILIA RENTZ SCHEREMETA, 

CARLOS DE OLIVEIRA BUENO, TEREZINHA DE LURDES SCHEREMETA 

BUENO, ANASTACIA SCHEREMETA WROBLEWSKI, HELENA 

SCHEREMETA MACIEL, SOFIA SCHEREMETA, MILTON ADÃO PUCHALSKI, 

TEREZINHA DE FÁTIMA OLES PUCHALSKI, IVETE PUCHALSKI, EDENILSON 

PUCHALSKI DA SILVA, ANILTON ANTONIO DE SOUZA BUENO, FAZENDA 

NACIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELISANGELA PUCHALSKI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON EUGENIO DOSSA 

BORGES - OAB:SC 11155

 Intima-se a parte requerida para requerer o que de direito no prazo de 

cinco dias, sob pena de devolução dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 121026 Nr: 2588-93.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALÉCIO SILVA - 

OAB:14.530

 Inicialmente, o pleito da Defensoria será analisado durante a prolação da 

sentença. Outrossim, defiro o pedido ministerial. Assim, expeça-se carta 

precatória conforme requerido. Após, abra-se vista ao Ministério Público 

para a tentativa de localização das testemunhas Sheila Guarda Moya 

Chaves e Alciane do Desterro Lima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121781 Nr: 2928-37.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON EDUARDO 

CARNELOSSI PONCIANO - OAB:26986

 Intima-se a defesa técnica a comparecer na audiência designada nos 

autos ref. 77.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74947 Nr: 14-73.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILTON DOMINGOS SACHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 Intima-se a parte Executada na pessoa de seu(a) advogado(a)para se 

manifestar nos autos a fim de regularizar o oferecimento da penhora no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77928 Nr: 1928-75.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA, MICHELL ANTONIO BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 Intima-se a parte Executada na pessoa de seu(a)advogadao(a)do inteiro 

tero da r. Decisão de ref. 86 e providências, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78209 Nr: 2073-34.2014.811.0078

 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: RODRIGO BUBANS FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente 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$ 562,38, sendo R$413,40 referente a custas e 

R$ 148,98 referente a taxas.

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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79101 Nr: 2426-74.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFFECTUM – AUDITORES E CONSULTORES 

SOCIEDADE SIMPLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERNANDO SCHAEDLER, IEDA 

WEBLER SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAZ GONÇALVES - 

OAB:67.490 RS, FABIO DA SILVA FELITTI - OAB:90.850 RS, RICARDO 

PAZ GONCALVES - OAB:75209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO VALENTE - 

OAB:MT/8.116-B, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:90.888 RS, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207

 Intima-se a parte Executada na pessoa de seu(a)advogado(a)do inteiro 

tero da r. Decisão de ref. 65 e providências, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84302 Nr: 1880-82.2015.811.0078

 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: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JULIANA DA SILVA BATISTA - 

OAB:18317/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:

 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$ 562,38, sendo R$413,40 referente a custas e 

R$ 148,98 referente a taxas.

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 
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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):

 Cod. Proc.: 90905 Nr: 991-94.2016.811.0078

 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: CLEUNICE FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora de sentença prolatada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94540 Nr: 2366-33.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVEN CAETANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT em 

face de CLEVEN CAETANO BARBOSA.

Após devidamente citado, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito tributário e requereu a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94559 Nr: 2380-17.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORETE DE MORAES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT em 

face de GORETE DE MORAES MACHADO.

Após devidamente citado, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito tributário e requereu a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94609 Nr: 2405-30.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT em 

face de MARIA LUCIA DE OLIVEIRA.

Após devidamente citado, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito tributário e requereu a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95576 Nr: 2826-20.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLI MARQUEZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT em 

face de DERLI MARQUEZIN.

Após devidamente citado, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito tributário e requereu a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95661 Nr: 2888-60.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT em 

face de ESTEVE S/A.

Após devidamente citado, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito tributário e requereu a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95676 Nr: 2901-59.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIS FAGNER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 
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JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT em 

face de REGIS FAGNER DOS SANTOS.

Após devidamente citado, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito tributário e requereu a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95729 Nr: 2935-34.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIRA RICARTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT em 

face de ALDENIRA RICARTE SILVA.

Após devidamente citado, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito tributário e requereu a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95784 Nr: 2980-38.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELIOMAR FREIRE SILVA 96680571391, 

JOSE ELIOMAR FREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT em 

face de JOSE ELIOMAR FREIRE SILVA.

Após devidamente citado, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito tributário e requereu a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96267 Nr: 3237-63.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT em 

face de MARIA LUCIA DE OLIVEIRA.

Após devidamente citado, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito tributário e requereu a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96664 Nr: 3439-40.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MOGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT em 

face de VALDIR MOGNON, ambos qualificados nos autos.

Durante o trâmite processual, o requerente informou aos autos a presença 

de litispendência no presente feito, pugnando por sua extinção (ref. 18).

É o relatório.

 Decido.

O Código de Processo Civil consagrou a teoria da tríplice identidade para 

arrolar os elementos da ação ou da causa e para identificar 

consequentemente a existência de litispendência (art. 337, §§1º a 4º, do 

NCPC). Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Verifica-se litispendência 

quando reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, há litispendência 

quando se repete ação que já está em curso.

No caso em tela, observa-se que o presente feito e o processo código 

94643 possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir, de modo a 

configurar o instituto da litispendência, devendo ser extinto o presente 

feito porque foi ajuizado posteriormente.

POSTO ISSO, com base na motivação supra, JULGO extinto o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

 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.: 96778 Nr: 18-08.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME LUIZ SIMON - 

OAB:MT/3.424

 Intima-se a defesa técnica da ré para retirar a mídia solicitadas nos autos 

e posterior apresentação de Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99607 Nr: 1464-46.2017.811.0078

 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: O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
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DE SAPEZAL - S.I.M.S, OLDINÉIA COSCIA DE FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ramos Coelho - 

OAB:OAB/MT 16.745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13.296, 

FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, JOSE KROMINSKI - 

OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para impugnar a contestação de ref. 33, dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108193 Nr: 878-72.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINALDO JOAO SCHAEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT em 

face de ADINALDO JOÃO SCHAEFER.

Após devidamente citado, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito tributário e requereu a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109111 Nr: 1439-96.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO STUPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT em 

face de ALTAMIRO STUPP.

Após devidamente citado, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito tributário e requereu a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109677 Nr: 1850-42.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA DICRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT em 

face de ANITA DIDRICH.

Após devidamente citado, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito tributário e requereu a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109747 Nr: 1908-45.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELA NATALI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT em 

face de EMANUELA NATALI DE LIMA.

Após devidamente citado, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito tributário e requereu a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110485 Nr: 2356-18.2018.811.0078

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98039 Nr: 736-05.2017.811.0078

 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: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR FARIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA

ROSA - OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE em face de MARCOS CESAR FARIA JUNIOR, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Antes da angularização processual, sobreveio minuta de acordo 

entabulado pelas partes, visando pôr fim à demanda (ref. 29).

 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 
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que se tratam de direitos disponíveis, HOMOLOGO a transação de ref. 29 

para que surta os efeitos jurídicos e legais e, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC/15, extingo o processo.

 As custas já foram pagas.

 Cada parte arcará com os honorários advocatícios respectivos, isso em 

razão do silêncio dos interessados quando efetivaram o acordo e pediram 

a suspensão.

Anoto, por oportuno, que a pretensão de suspensão do feito até o término 

do parcelamento afigura-se incabível, na medida em que encontra óbice na 

disposição contida no art. 313, §4º, do NCPC. Ressalto, todavia, que, 

havendo descumprimento da avença, poderá a parte promover a 

execução do título judicial que ora se constitui.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000130-52.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA SIMONE CARNELOS (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000130-52.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: CARLA SIMONE CARNELOS Nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de apresentar cópia do ato constitutivo da empresa, 

e suas respectivas alterações, caso haja, documentos de identificação 

pessoal da representante da pessoa jurídica e comprovante do 

recolhimento das custas e taxas de distribuição. Decorrido o lapso 

temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 04 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000131-37.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR NILTON DA SILVA MATOS (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000131-37.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: CEZAR NILTON DA SILVA 

MATOS Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação 

da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial a fim de apresentar cópia do ato constitutivo da 

empresa, e suas respectivas alterações, caso haja, documentos de 

identificação pessoal da representante da pessoa jurídica e comprovante 

do recolhimento das custas e taxas de distribuição. Decorrido o lapso 

temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 04 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000137-44.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAEL BATISTA DOS SANTOS 69884218234 (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000137-44.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: RAEL BATISTA DOS SANTOS 

69884218234 Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de apresentar cópia do ato 

constitutivo da empresa, e suas respectivas alterações, caso haja, 

documentos de identificação pessoal da representante da pessoa jurídica 

e comprovante do recolhimento das custas e taxas de distribuição. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 04 de fevereiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000136-59.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DA SILVA LIMA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000136-59.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: MATHEUS DA SILVA LIMA Nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de apresentar cópia do ato constitutivo da empresa, 

e suas respectivas alterações, caso haja, documentos de identificação 

pessoal da representante da pessoa jurídica e comprovante do 

recolhimento das custas e taxas de distribuição. Decorrido o lapso 

temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 04 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000140-96.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAELLY MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000140-96.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REQUERIDO: MIKAELLY 

MARQUES FERREIRA Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de apresentar cópia 

do ato constitutivo da empresa, e suas respectivas alterações, caso haja, 

documentos de identificação pessoal da representante da pessoa jurídica 

e comprovante do recolhimento das custas e taxas de distribuição. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 04 de fevereiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000134-89.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANAH LAVA JATO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000134-89.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: MANAH LAVA JATO LTDA - ME 

Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de apresentar cópia do ato constitutivo da empresa, 

e suas respectivas alterações, caso haja, documentos de identificação 

pessoal da representante da pessoa jurídica e comprovante do 

recolhimento das custas e taxas de distribuição. Decorrido o lapso 

temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 04 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000138-29.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VALDO COELHO DE MACEDO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000138-29.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: JORGE VALDO COELHO DE 

MACEDO Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de apresentar cópia do ato 

constitutivo da empresa, e suas respectivas alterações, caso haja, 

documentos de identificação pessoal da representante da pessoa jurídica 

e comprovante do recolhimento das custas e taxas de distribuição. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 04 de fevereiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000139-14.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANDRE ALVES 03327405956 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000139-14.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REQUERIDO: MARCELO 

ANDRE ALVES 03327405956 Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de apresentar cópia 

do ato constitutivo da empresa, e suas respectivas alterações, caso haja, 

documentos de identificação pessoal da representante da pessoa jurídica 

e comprovante do recolhimento das custas e taxas de distribuição. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 04 de fevereiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000142-66.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CARLETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000142-66.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REQUERIDO: PEDRO 

CARLETTO Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de apresentar cópia do ato 

constitutivo da empresa, e suas respectivas alterações, caso haja, 

documentos de identificação pessoal da representante da pessoa jurídica 

e comprovante do recolhimento das custas e taxas de distribuição. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 04 de fevereiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000135-74.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEOFILO NUNES MORALES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000135-74.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: THEOFILO NUNES MORALES DE 

SOUZA Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação 

da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial a fim de apresentar cópia do ato constitutivo da 

empresa, e suas respectivas alterações, caso haja, documentos de 

identificação pessoal da representante da pessoa jurídica e comprovante 

do recolhimento das custas e taxas de distribuição. Decorrido o lapso 

temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 04 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000141-81.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000141-81.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REQUERIDO: NILTON 

RIBEIRO Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação 

da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial a fim de apresentar cópia do ato constitutivo da 

empresa, e suas respectivas alterações, caso haja, documentos de 

identificação pessoal da representante da pessoa jurídica e comprovante 

do recolhimento das custas e taxas de distribuição. Decorrido o lapso 

temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 04 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000132-22.2020.8.11.0078

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 DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (IMPETRADO)

ALEXANDRE DE ASSIS VENICIO (AUTORIDADE COATORA)

DARLAN GREZELE - ME (IMPETRADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000132-22.2020.8.11.0078. IMPETRANTE: 

E. B. K. D. IMPETRADO: DARLAN GREZELE - ME, SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC 

AUTORIDADE COATORA: ALEXANDRE DE ASSIS VENICIO ÉDIPO BRYAN 

KIRNEV DALLAN impetrou mandado de segurança em face do suposto ato 

coator de ALEXANDRE DE ASSIS VENICIO, na qualidade de Diretor da 

Escola Futuro Formação Profissional, todos devidamente qualificados nos 

autos. Narra o impetrante contar com 16 (dezesseis) anos e ter concluído 

o 2º ano do ensino médio, ao passo que, no ano de 2019, foi aprovado no 

vestibular para ingressar no curso superior de Agronomia, junto à 

Faculdade LaSalle. Relata a imperiosidade da conclusão do ensino médio 

para efetivação da matrícula perante a instituição de ensino superior, 

razão pela qual tentou inscrever-se no curso EJA – Educação de Jovens 

e Adultos – para ser submetido ao exame supletivo e, assim, obter a 

conclusão do 2º grau almejada. Todavia, teria sido surpreendido pela 

negativa do impetrado, ao ser informado que somente maiores de 18 

(dezoito) anos poderiam ingressar na referida modalidade de ensino. 

Obtempera a negativa da autoridade coatora e assevera que a decisão 

administrativa obsta, sem respaldo, seu acesso a instituição de ensino 

superior. Reforça possuir capacidade intelectual para ser submetido ao 

exame supletivo e, por conseguinte, para ingressar na universidade, além 

de ser civilmente emancipado. Com espeque em tais argumentos, postula 

pela concessão de liminar para compelir o impetrado a permitir sua 

matrícula e, via de consequência, submetê-lo ao teste supletivo, 

requerendo, com a aprovação, a expedição da competente certidão de 

conclusão do ensino médio. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

25/41. É o relatório. Decido. Sabe-se que a concessão de liminar em 

mandado de segurança está prevista no inciso III do artigo 7º da Lei nº 

12.016/2009. Os requisitos legais são o fundamento relevante (fumus boni 

iuris) e a possibilidade de o impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). No caso em 

exame, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, na medida em 

que, em cognição sumária, não vislumbro a presença de direito líquido e 

certo ao impetrante, consoante a seguir elucidado. Com efeito, pretende o 

impetrante, que conta com 16 anos de idade e emancipado, que se lhe 

permita o acesso ao Ensino Médio, no Programa de Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, na modalidade “curso supletivo”. Todavia, sabe-se que o 

ingresso de educandos no Ensino Médio do Programa de Educação de 

Jovens e Adultos é necessária a demonstração de não teve acesso na 

respectiva faixa de idade própria, além do preenchimento do requisito 

etário mínimo de dezoito anos, conforme disposto na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). Veja-se: “Art. 37. A educação de 

jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade 

própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao 

longo da vida. § 1º - Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente 

aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 

regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames. § 2º - O Poder Público viabilizará e 

estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante 

ações integradas e complementares entre si. (...) Art. 38. Os sistemas de 

ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base 

nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos 

em caráter regular. § 1º - Os exames a que se refere este artigo 

realizar-se-ão: I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os 

maiores de quinze anos; II– no nível de conclusão do ensino médio, para 

os maiores de dezoito anos (...).” Ou seja, ainda que se pudesse 

eventualmente superar o requisito etário, em virtude da emancipação, o 

certo é que não está comprovada a impossibilidade de obtenção de 

acesso e aproveitamento no ensino regular, em nível adequado a condição 

do impetrante, que a autorize deixar o ensino regular para ingressar no 

Programa de Educação de Jovens e Adultos. Assim, não comprovando o 

adolescente o preenchimento do requisito etário mínimo ao ingresso no 

ensino médio do Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

modalidade à distância, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei nº 9.394/96), e principalmente a existência de motivo 

relevante para que eventualmente se adotasse solução distinta, o 

indeferimento da liminar é medida imperiosa. Nesse sentido, os julgados: 

“MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS – REQUISITO ETÁRIO - PRETENSÃO DE JOVEM 

QUE CONTA 17 ANOS DE IDADE DE CURSAR O ENSINO SUPLETIVO – 

DESCABIMENTO - ORDEM DENEGADA. Não comprovando o adolescente o 

preenchimento do requisito etário mínimo ao ingresso no ensino médio do 

Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA, modalidade à 

distância, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(Lei nº 9.394/96), tampouco a existência de motivo relevante para que 

eventualmente se adotasse solução distinta, deve ser denegada a 

segurança.” (TJMT, N.U 0086421-25.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPARA – PRETENSÃO DE OBRIGAR A PARTE 

REQUERIDA/AGRAVADA A EFETIVAR A MATRÍCULA EM EXAME 

SUPLETIVO DE ALUNO MENOR DE 18 ANOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

– AUSÊNCIA DO REQUISITO “VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES” – 

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 208 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – DESCABIMENTO – INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO 

CONSTITUCIONAL CONJUNTAMENTE COM A LEGISLAÇÃO DE VIGÊNCIA 

(LEI DE DIRETRIZES DE BASES) – EXAME SUPLETIVO CRIADO PARA 

OPORTUNIZAR QUE OS JOVENS MAIORES DE 18 ANOS QUE NÃO 

TIVERAM OPORTUNIDADE DE CURSAR ENSINO MÉDIO REGULAR DE TER 

ACESSO AOS NÍVEIS SUPERIORES DE EDUCAÇÃO – AGRAVANTE QUE 

NÃO LOGROU APROVAÇÃO EM 3º ANO DO ENSINO MÉDIO EM COLÉGIO 

PARTICULAR – DECISÃO ESCORREITA DE INDEFERIMENTO – AGRAVO 

DESPROVIDO. Deve ser indeferido o pedido de tutela antecipada quando 

ausente o requisito de verossimilhança das alegações. Não há qualquer 

ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em 

face de negativa de matrícula em exame supletivo para menor de 18 anos, 

notadamente quanto o aluno/agravante não logrou êxito em aprovação em 

3º ano de ensino médio regular em escola particular. A norma 

constitucional do artigo 208 deve ser interpretada conjuntamente com a 

legislação de regência da matéria, no caso, a Lei 9.394/96 (Lei de 

Diretrizes de Bases da Educação. 3. De acordo com a Lei 9.394/96, a 

inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes 

hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos 

estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de 

sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão 

de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso 

dessa natureza. 4. "A educação de jovens e adultos será destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria.", conforme consignou o art. 37 da 

LDB. (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011).” (TJMT, N.U 

0042879-20.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 

03/11/2015). “AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - 

DEFERIMENTO DE LIMINAR - CANDIDATA APROVADA NO EXAME 

VESTIBULAR DA UNEMAT/2014 - TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO NÃO 

CONCLUÍDO - IMPOSSIBILIDADE DE AGENDAMENTO DO CENTRO DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/CEJA - PRETENSÃO DE PRESTAR 

AS PROVAS DO EXAME SUPLETIVO - EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE - EXAME SUPLETIVO 

CONCEBIDO PARA CONTEMPLAR AQUELES QUE NÃO TIVERAM ACESSO 

AO ENSINO NA IDADE PRÓPRIA OU, MESMO O TENDO, NÃO LOGRARAM 

CONCLUIR OS ESTUDOS - INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANDAMENTAL - 

AGRAVO PROVIDO. "[...] 1. Não é autorizado ao aluno do ensino médio, 

com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em Curso Supletivo com o 

objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em 

instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular. 

2. Pela leitura do art. 38, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.394/96, o exame 

supletivo foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não 

tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não 

lograram concluir os estudos, sendo por esse motivo que o legislador 

estabeleceu como 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no 

Curso Supletivo relativo ao ensino médio ." [...] (REsp 1394719/DF, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

07/11/2013, DJe 18/11/2013).” (TJMT, N.U 0104434-72.2014.8.11.0000, , 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2014, 

Publicado no DJE 18/12/2014). POSTO ISSO, com base na motivação 

supra, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para 
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que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações necessárias, nos 

termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Cientifique-se o 

Procurador Jurídico do Estado de Mato Grosso para, querendo, ingressar 

no feito. Findo o prazo de prestação de informações, remetam-se os autos 

ao Ministério Público (art. 12, da referida Lei). Com o cumprimento das 

determinações, tornem os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal-MT, 05 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000143-51.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI RAMOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000143-51.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: CHIRLEI RAMOS PINHEIRO REQUERIDO: VANDERLEI DE 

OLIVEIRA Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de 

revogação. Diante do que dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 03 de julho de 2020, às 15h30min. Nos termos do § 

3º do art. 334 do CPC, o polo passivo será citado, no mínimo, 20 (vinte) 

dias antes da audiência designada. Intime-se pessoalmente a parte autora. 

Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus 

respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, 

nos termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 04 de 

fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000144-36.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVA NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOCINA OLIVEIRA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000144-36.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: EDIVA NUNES FERREIRA REQUERIDO: DIOCINA OLIVEIRA 

REIS Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação. Diante 

do que dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 03 de julho de 2020, às 16h00min. Nos termos do § 3º do art. 334 do 

CPC, o polo passivo será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da 

audiência designada. Intime-se pessoalmente a parte autora. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 04 de 

fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000148-73.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA RAMOS DE OLIVEIRA (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: 1000148-73.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

RAIMUNDA NONATA RAMOS DE OLIVEIRA REU: 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. 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, 05 de fevereiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-67.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SAPEZAL (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000129-67.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO REU: MUNICÍPIO DE SAPEZAL LUIZ 

ANTONIO FERREIRA CEBALHO ajuizou ação declaratória de nulidade de 

ato administrativo c/c pedido de indenização por dano moral e reintegração 

ao serviço público em face do MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial que o requerente era 

ocupante do cargo de lubrificador junto à Prefeitura Municipal de Sapezal, 

sendo lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços 

Urbanos. Relata ter sido instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar 

em seu desfavor para apuração do comércio indevido de luminárias 

retiradas dos postes da municipalidade. Discorre que, no julgamento do 

referido PAD, o Prefeito Municipal deliberou por sua demissão, o que, 

segundo aduz o requerente, está em dissonância das demais provas 

carreadas nos autos do referido procedimento. Com forte em tais 

argumentos, postula pela concessão de tutela de urgência, consistente em 

sua reintegração ao cargo outrora ocupado. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 16/225. É o relatório. Decido. No que dispõe o art. 300 

do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 701 de 732



dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é 

provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade 

da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou 

futura do direito. In casu, tenho que o pedido liminar não merece 

prosperar, eis que, da detida análise dos documentos que acompanham a 

exordial, verifico que o requerente não logrou êxito em demonstrar 

qualquer irregularidade no procedimento administrativo dirigido pela 

Prefeitura Municipal. Em síntese, pretende o autor sua reintegração ao 

cargo, ao argumento de que as provas em seu desfavor são insuficientes 

para acarretar sua exoneração, entretanto, analisando o acervo 

probatório constante nos autos, não vislumbro vícios capazes de macular 

o PAD, aptos a ensejar a revogação da decisão administrativa, sendo que 

para hercúlea análise quanto à participação do requerente nos fatos 

ilegais narrados é imperiosa a abertura da instrução processual. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. Esclareço que deixo de designar audiência 

conciliatória, visto que o feito versa sobre direitos indisponíveis e, assim 

sendo, a Fazenda Pública não transaciona, sendo certo que a designação 

da referida solenidade protelaria o andamento processual, razão pela qual 

determino a citação da parte requerida para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, contestar a presente ação. Apresentada a contestação, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre os argumentos da parte requerida. Na sequência, abra-se vista ao 

Ministério Público. Finalmente, defiro à parte requerente os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 05 de fevereiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000155-65.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000155-65.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: POLIANE PEREIRA DA 

SILVA BANCO GMAC S/A ajuizou demanda em desfavor de POLIANE 

PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados nos autos, objetivando a busca e 

apreensão de veículo pelo decreto lei n. 911/69. Exsurge-se da Cédula de 

Crédito Bancário de fl. 27, que a requerida declarou ser residente no 

endereço ‘Rua das Orquídeas, n. 1372, Bairro Popular, no município de 

Sapezal/MT’, todavia, a notificação extrajudicial foi remetida ao município 

de Campo Novo do Parecis/MT, bem como o protesto efetivado em Cartório 

de Registro. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O 

Decreto-Lei n. 911/69, texto normativo de regência da alienação fiduciária, 

confere ao credor fiduciário a possibilidade de ajuizamento da ação de 

busca e apreensão, para acautelar seu direito, nos casos de mora ou 

inadimplemento do devedor fiduciante. A comprovação da mora, no 

entanto, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do feito, sem 

resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular. Sobre o tema, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente, inclusive, mediante 

enunciado sumular de nº 72 “A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Por outro lado, a Lei 

n. 13.043 de 13 de novembro de 2014, alterou alguns aspectos da 

alienação fiduciária, dentre eles o parágrafo 2º, do artigo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, o qual passou a dispor da seguinte forma: “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. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).” Sendo assim, 

não é mais necessário que a notificação ao devedor fiduciante seja 

efetivada por cartório ou por meio de protesto do título, bastando o envio 

de correspondência devidamente registrada com aviso de recebimento ao 

endereço indicado no contrato, não se exigindo tampouco que a 

assinatura dele constante seja a do próprio destinatário, quando esta se 

der pelo correio, conforme entendimento exarado pelo STJ quando do 

julgamento do Recurso Especial nº 1.184.570, submetido ao rito do art. 

543-C do CPC, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti. No caso em 

tela, o credor fiduciário encaminhou a carta de notificação ao endereço 

diverso do descrito no contrato. Dessa forma, não há comprovação do 

recebimento da notificação extrajudicial, quer pela assinatura do devedor 

fiduciário, quer pela assinatura de terceiro, o que torna forçoso concluir 

que a mora não foi comprovada regularmente. Portanto, sendo a 

constituição válida da mora requisito indispensável para o ajuizamento de 

ação de busca e apreensão, a sua ausência acarretará a extinção do 

processo por falta de pressuposto processual de validade. Nesse sentido, 

julgados do nosso Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - MORA NÃO 

CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente comprovação de 

recebimento da notificação extrajudicial no endereço declinado no 

contrato, pelo devedor ou por terceiros, resta prejudicada a configuração 

da mora (TJMT – 2ª Câm. Cível – Ag 70612/2015 – Rel. DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).” (TJMT, 

Ap 55490/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 

08/08/2017). “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE AVISO DE 

RECEBIMENTO - MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.” (TJMT, 

Ap 53963/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

26/06/2017). Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, do NCPC. Custas pela parte autora. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se o presente feito com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sapezal/MT, 05 de fevereiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-21.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SALMAZO MARTINS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (INVENTARIADO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 13/04/2020 às 15:00hs, na sala do CEJUSC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-35.2013.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIS MAGGI ZANETTE (REQUERENTE)

SERGIO BORGES MAGGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERREIRA DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010143-35.2013.8.11.0078. REQUERENTE: SERGIO BORGES MAGGI, 

RICARDO LUIS MAGGI ZANETTE REQUERIDO: LEONARDO FERREIRA DE 
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CAMARGO O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê: 

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”. Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos 

do NCPC, bem assim tendo em vista o prazo transcorrido desde a última 

tentativa de penhora online, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte 

executada, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD, até o valor da 

execução, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Considerando o bloqueio insuficiente, conforme extrato em 

anexo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento do feito no 

prazo de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 05 de fevereiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-41.2014.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES SOUSA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. SANTOS - EQUIPAMENTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO OAB - PR10676 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010205-41.2014.8.11.0078. REQUERENTE: JAMES SOUSA NASCIMENTO 

REQUERIDO: E. C. SANTOS - EQUIPAMENTOS - ME Após a quitação 

parcial do débito exequendo, postula o exequente a efetivação de penhora 

online em eventuais contas bancárias existentes em nome de Edilson 

Cervantes dos Santos, empresário individual, ao argumento de que a 

pessoa jurídica executada foi irregularmente baixada e, por tratar-se de 

empresa individual, seu patrimônio se difunde com o do sócio. É o relato. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao exequente, 

na medida em que no caso de empresa individual, não existe distinção de 

patrimônio e de personalidade jurídica entre o empresário e pessoa física, 

respondendo a pessoa física de maneira ilimitada pelos débitos da 

empresa. Sobre a matéria, assim se pronunciou o e. Tribunal de Justiça 

deste Estado, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - OMISSÃO CONFIGURADA - FIRMA INDIVIDUAL - 

CONFUSÃO PATRIMONIAL - AUSÊNCIA PERSONALIDADE JURÍDICA - 

DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES - REGIME DE COMUNHÃO 

UNIVERSAL - BENS QUE SE COMUNICAM - DÉBITO CONTRAÍDO EM PROL 

DO CASAL - POSSIBILIDADE DE PENHORA - RECURSO PROVIDO - VÍCIO 

SANADO - ACÓRDÃO EMBARGADO ALTERADO NA SUA CONCLUSÃO. 

O artigo 1.022 do NCPC, é expresso ao prever que caberá embargos de 

declaração quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa. Na 

hipótese, ficou evidenciada a omissão do julgado, o que justifica o 

provimento dos Declaratórios para sanar o vício. Como é cediço, a firma 

individual não tem personalidade jurídica diversa e separada do seu titular. 

Por essa razão, ambos (firma e titular) são uma única pessoa, com um 

único patrimônio. Desse modo, nada obsta que se proceda à penhora do 

patrimônio da empresa individual para garantir o pagamento de dívidas 

contraídas pela pessoa física e vice-versa. (.. .)” (N.U 

0103031-63.2017.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) Destarte, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do 

NCPC, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Considerando a bloqueio parcial de dinheiro, intime-se a 

parte executada, via advogado, para manifestar no prazo de 10 dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 05 de fevereiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010208-59.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. GONZAGA FERNANDES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CLAUDIA BERNIERI BORGES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010208-59.2015.8.11.0078. EXEQUENTE: D. P. GONZAGA FERNANDES & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: SANDRA CLAUDIA BERNIERI BORGES - ME 

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê: “Para 

possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao 

executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema 

eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro 

nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do 

executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na 

execução”. Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do 

NCPC, bem assim tendo em vista a natureza do débito e a declaração do 

preposto da executada em audiência, DEFIRO o pedido formulado pela 

parte exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da 

parte executada, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD, até o 

valor da execução, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até 

que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Considerando a penhora on line foi infrutífera, conforme 

extrato em anexo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 05 de 

fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000047-41.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PURIFILT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PURIFICADORES DE 

COMBUSTIVEIS - EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RUMIATO OAB - PR35261 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORO E MAZEPA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000047-41.2017.8.11.0078. EXEQUENTE: PURIFILT - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PURIFICADORES DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - EPP 

EXECUTADO: MORO E MAZEPA LTDA - ME O art. 854 do Novo Código de 

Processo Civil possibilita a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, como se vê: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Assim sendo, nos 

termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas 

bancárias da parte executada, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD, até o valor da execução, devendo os autos permanecer no 

Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ. Na hipótese de restar frustrada a 

tentativa supra, defiro a constrição de veículos através do Sistema 
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RENAJUD. De outro vértice, restando infrutífera a constrição acima, defiro 

a busca através do Sistema INFOJUD das 03 (três) últimas declarações de 

Ajuste Anual de Imposto de Renda em nome da parte executada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 05 de fevereiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-63.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. GONZAGA FERNANDES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO AMARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010156-63.2015.8.11.0078. REQUERENTE: D. P. GONZAGA FERNANDES 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDIO ANTONIO AMARO O art. 854 do 

Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, como se vê: “Para possibilitar a penhora 

de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento 

do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Assim 

sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, bem assim 

tendo em vista o prazo transcorrido desde a última tentativa de penhora 

online, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Considerando a penhora on line infrutífera, conforme 

extrato em anexo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 15 de 

janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000421-38.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI BYZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Certidão Processo: 1000421-38.2019.8.11.0094; Valor causa: 

R$ 16.233,52; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que, foi designada 

Audiência de Conciliação nos presentes autos, para 30 de março de 2020, 

às 08:00 horas à ser realizada nas dependências do Fórum desta 

Comarca, no endereço ao final indicado. TABAPORÃ, 5 de fevereiro de 

2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000421-38.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI BYZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on 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 : 

1000421-38.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 16.233,52; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para 

que, no prazo legal, apresente aos autos o endereço atualizado da 

empresa requerida, considerando ser público e notório a informação de 

que a referida empresa não atende mais nesta Comarca, tampouco no 

endereço apresentado na inicial. TABAPORÃ, 5 de fevereiro de 2020 

SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-68.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ROQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SEIJI HAYASHI (REU)

RODRIGO SEIJI HAYASHI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Certidão Processo: 1000031-68.2019.8.11.0094; Valor causa: 

R$ 331.017,57; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Espécies de Contratos, Custas, Honorários Advocatícios]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que, foi designada Audiência de Conciliação nos presentes 

autos, para 30 de março de 2020, às 08:30 horas à ser realizada nas 

dependências do Fórum desta Comarca, no endereço ao final indicado. 

TABAPORÃ, 5 de fevereiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30652 Nr: 345-65.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson dos Santos, Jacir Costa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos.

Em cumprimento ao disposto no art. 423, II, do CPP, passo ao relatório do 

processo:

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de EDILSON DOS SANTOS 

e JACIR COSTA DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos, como 

incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) c/c artigo 14, 

inciso II (crime tentado), ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 

n. 8.072/90, e JOSÉ ALVES PEREIRA JUNIOR, como incurso no artigo 121, 

§2º, inciso II (motivo fútil) c/c artigo 14, inciso II (crime tentado), c/c artigo 

29, todos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90, em 

razão, sumariamente, da prática dos seguintes fatos delituosos:

“Ressai do Inquérito Policial em anexo que, no dia 25 de fevereiro de 2018, 

por volta das 16h40min, em via pública, nas proximidades do “Bar Flor da 

Mata”, em Nova Fronteira, distrito de Tabaporã/MT, os denunciados Edilson 

dos Santos, Jacir Costa dos Santos e José Alves Pereira Júnior, com 

consciência, vontade e animus necandi, tentaram matar a vítima Reinaldo 
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Pinheiro, por motivo fútil, mediante golpes de faca, socos e chutes, 

somente não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas vontades, 

uma vez que a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada para o 

hospital municipal de Tabaporã/MT e, posteriormente, para o hospital de 

Juara/MT, restando a vítima com as lesões de natureza grave descritas no 

laudo de exame pericial de fls. 16/17-IP e mapa topográfico para 

localização de lesões de fls. 18/19-IP. Segundo apurado, a vítima e os 

denunciados se encontravam em um bar localizado no distrito Nova 

Fronteira, comarca de Tabaporã/MT, denominado “Flor da Mata”, de 

propriedade do Sr. Valmor Teofilo Doisch, ingerindo bebidas alcoólicas, 

quando, em dado momento, a vítima Reinaldo Pinheiro e os denunciados 

iniciaram uma discussão. Depreende dos autos que o motivo que deu início 

a discussão foi o fato do denunciado Jacir Costa dos Santos afirmar que a 

vítima Reinaldo Pinheiro “estava propagando uma estória sobre ele”. Diante 

da confusão que se instalou no local, o proprietário do estabelecimento, o 

Senhor Valmor Teofilo Doisch, pediu para que todos os envolvidos se 

retirassem do seu bar, contudo observou que enquanto se encontravam 

no local, os denunciados Jacir e Edilson estavam em poder de facas. Em 

seguida os denunciados e a vítima saíram do bar e, ainda nas 

proximidades, os denunciados Edilson dos Santos e Jacir Costa dos 

Santos iniciaram as agressões em face da vítima Reinaldo. As 

investigações apontam que o denunciado Jacir Costa dos Santos desferiu 

03 (três) facadas contra a vítima Reinaldo Pinheiro, provocando as lesões 

detalhadas no laudo de exame pericial de fls. 16/17-IP e mapa topográfico 

para localização de lesões de fls. 18/19-IP. Ao passo que o denunciado 

Edilson dos Santos, no mesmo instante, agrediu a vítima com socos e 

pontapés em sua face. Frise-se que parte das agressões foram filmadas 

pelo denunciado José Alves Pereira Júnior, enquanto gritava, reforçando a 

vontade criminosa, instigando os denunciados Edilson e Jacir a 

continuarem com as agressões, sem tomar qualquer atitude para fazer 

cessar as agressões perpetradas em face da vítima. Ademais, de acordo 

com as declarações prestadas pela testemunha Sara Lima de Morais (fls. 

07-IP), presenciou os fatos da sua residência, pois visualizou a vítima toda 

ensanguentada deitada no chão enquanto o denunciado Jacir segurava 

em uma das mãos uma faca ensanguentada, a qual foi descartada, 

posteriormente, em um matagal nas proximidades. A testemunha também 

alegou que o denunciado Edilson a todo momento desferia chutes e socos 

na face da vítima. Evidencia-se, demais disso, que o crime foi praticado 

por motivo fútil que é aquele banal, insignificante, de pouca importância, 

completamente desproporcional à natureza do crime praticado, pois os 

denunciados agrediram a vítima por acreditarem que ela estava 

“propagando uma estória” sobre o denunciado Jacir Costa dos Santos.” 

(fls. 05/06)

Os autos de inquérito policial estão acostados às fls. 18/93.

 A denuncia foi recebida em 13/03/2018 (fls. 98/102), oportunidade em que 

foi decretada a prisão preventiva de Jacir Costa dos Santos e José Alves 

Pereira Júnior.

O denunciado Edilson dos Santos foi citado em 21/03/2018 (fl. 123), tendo 

apresentado resposta à acusação, consoante consta às fls. 125/128, 

mediante advogado nomeado por este juízo.

Já o denunciado Jacir Costa dos Santos foi citado em 26/03/2018 (fls. 

151/verso), sendo-lhe nomeado defensor à fl. 152, o qual apresentou 

defesa às fls. 153/156.

O denunciado José Alves Pereira Júnior não fora citado, restando 

infrutífero o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor 

deste, consoante certidão de fls. 147/verso.

Na sequência, por força da decisão de fls. 157/158, este juízo determinou 

o desmembramento em relação ao denunciado foragido José Alves Pereira 

Júnior, além de designar audiência de instrução em relação aos 

denunciados que apresentaram defesa preliminar.

Durante a primeira audiência de instrução foram inquiridas as testemunhas 

Messias Furtado de Oliveira, Pedro Igor da Silva Coelho, Cleiton Francisco 

Alves, Rogério Caldeira de Almeida e Rodrigo Lopes Lima, ouvida a vítima 

e interrogados os denunciados (fls. 202/220), além de ter sido designada 

nova data para inquirição das testemunhas ausentes, e analisadas as 

provas pleiteadas, sendo deferida a prova pericial.

Na segunda audiência de instrução, foram inquiridas as testemunhas 

Rafael Victor da Silva, Valmor Teófilo Doisch, Sara Lima Morais, e Maria de 

Jesus Camargo, sendo designada data para realização de uma terceira 

audiência, consoante termo e mídia de fls. 231/242.

A apreensão do aparelho celular objeto da perícia deferida por este juízo 

restou cumprida às fls. 255/256.

Por ocasião da última solenidade, com a desistência da testemunha até 

então não inquirida, este juízo declarou encerrada a fase probatória, 

determinando que o feito permaneça aguardando a juntada da perícia 

outrora deferida, consoante consta às fls. 276.

A mídia objeto da perícia foi juntada às fls. 305.

Aportou às fls. 306/308 o aditamento da denúncia realizado pela 

acusação, para fins de tipificar as condutas de JOSÉ ALVES PEREIRA 

JÚNIOR, EDISON DOS SANTOS E JACIR DOS SANTOS, nas disposições 

constantes do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II (crime 

tentado), ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90.

Com efeito, este juízo determinou a intimação da defesa em relação ao 

referido aditamento (fl. 310).

A defesa de Edison e Jacir se manifestou às fls. 311/314 pela rejeição 

integral do aditamento.

Em decisão proferida à fl. 316 este juízo designou data para oitiva da 

testemunha arrolada pela defesa após o aditamento, providência que 

restou cumprida às fls. 338/343, sendo encerrada a fase instrutória e 

aberto prazo para alegações finais das partes, conforme decisão de fls. 

338/verso.

O Ministério Público apresentou seus memoriais finais às fls. 355/361, 

requerendo a pronúncia dos denunciados EDISON DOS SANTOS E JACIR 

DOS SANTOS pela prática do delito descrito no artigo 121, §2º, incisos II, III 

e IV c/c artigo 14, inciso II (crime tentado), ambos do Código Penal, c/c art. 

1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90

A defesa, às fls. 362/370, requereu a desclassificação para o crime de 

lesões corporais, ou, alternativamente homicídio tentado simples, ao 

argumento que não houve intenção de ceifar a vida da vítima, nem mesmo 

as lesões atingiram locais que denomina como sendo “nobres”.

Desta forma, o procedimento seguiu o seu curso normal, observando-se 

os atos necessários e garantindo às partes o contraditório e a ampla 

defesa, não havendo, portanto, nenhuma irregularidade ou nulidade, que 

impedisse a prolação da sentença, impondo-se à análise das provas 

colhidas.

Após, a análise das provas constantes dos autos, foi JULGADA 

ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para 

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, os denunciados EDILSON DOS SANTOS e JACIR COSTA DOS 

SANTOS, ambos qualificados nos autos, como incurso nas sanções do 

artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel), e IV (recurso que 

dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II (crime tentado), ambos 

do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90, a fim de que sejam 

oportunamente submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca em decorrência da acusação.

Da sentença de pronúncia, houve interposição de recurso pela defesa, 

que foi desprovido pelo TJMT, mantendo a decisão incólume.

Este Juízo deu vista dos autos às partes para manifestação, nos termos 

do art. 422 do CPP.

Na fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público Estadual arrolou suas 

testemunhas em caráter de imprescindibilidade para depor em plenário, 

oportunidade em que requereu; a) juntada de certidão de antecedentes 

criminais atualizadas dos acusados; b) Seja oficiado ao Hospital Municipal 

de Tabaporã, solicitando informações quanto ao atendimento médico 

hospitalar fornecido a vitima Reinaldo Pinheiro, acostando-se cópia do 

prontuário médico e outros documentos referentes ao paciente quanto aos 

fatos ocorridos em 25 de fevereiro de 2019; c) Seja disponibilizado o 

material apreendido, certificado à fl. 95, na sessão plenária; e) Sejam 

entregues aos jurados do Egrégio Conselho de Sentença, cópias das 

principais peças do processo, em complemento àquelas descritas no 

parágrafo único do ar. 472 do CPP; f) Disponibilização de aparelho de som 

e imagem para apresentação de CD’s contendo as oitivas das 

testemunhas, informantes e réus coletadas durante o processo, além de 

vídeos, fotografias, degravações e demais arquivos em formato digital 

constantes dos autos.

 Na fase do art. 422 do CPP, a defesa, arrolou as mesmas testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público Estadual, para serem ouvidas no Plenário 

do Tribunal do Júri em caráter de imprescindibilidade, bem como requereu 

a juntada aos autos de antecedentes criminais da vítima Reinaldo Pinheiro.

É o que merecia relato. Sendo assim, DECIDO:

I - Oficiem-se ao Instituto de Identificação Criminal do Estado de Mato 

Grosso e à Polícia Federal para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

encaminhem a este juízo folhas de antecedentes criminais em nome dos 

acusados e da vítima, bem como, procedam-se a emissão, em igual prazo, 
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das certidões criminais dos Ofícios da Vara Única desta Comarca de 

Tabaporã.

II – Expeçam-se oficio ao Hospital Municipal de Tabaporã solicitando 

informações, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao atendimento médico 

hospitalar fornecido a vítima Reinaldo Pinheiro, acostando aos autos cópia 

do prontuário médico e outros documentos referentes ao paciente quanto 

aos fatos ocorridos em 25 de fevereiro de 2019.

 III - No que pertine ao requerimento contido no último parágrafo da cota 

ministerial de fls. 440/440-verso, consoante disposto no art. 472, 

parágrafo único, do CPP, depois de formado o Conselho de Sentença, o 

jurado, receberá cópia da pronúncia ou, se for o caso, das decisões 

posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do 

processo. Assim e, tratando-se de peças encartadas aos autos, não há 

qualquer lesão ao MP ou ainda à Defesa, eis que o processo estará 

disponível aos Jurados em Plenário, motivo pelo qual acolho o pedido a fim 

de fazer constar no expediente entregue por este juízo aos jurados 

apenas as peças acima indicadas, sendo que as demais peças dos autos 

deverão ser extraídas cópias às expensas do Ministério Público Estadual 

para serem entregues aos jurados no plenário, com vista à defesa. 

Consigno que tais cópias deveram ser extraídas, no prazo máximo de 03 

(três) dias, antes da realização da sessão ora designada.

 Outrossim, defiro o pedido de disponibilização de aparelho “Datashow e 

demais aparelhos eletrônico pugnados pelo Ministério Público”, na sessão 

do júri, para os fins requeridos pelo órgão ministerial.

 IV - Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público 

Estadual e pela Defesa, para serem ouvidas em plenário em caráter de 

imprescindibilidade.

V - Não havendo mais diligências complementares a serem analisadas e, 

inexistindo vícios a serem sanados, declaro o feito preparado para 

julgamento. Assim, desde já, designo a sessão de julgamento pelo Tribunal 

do Júri para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 08h30min, a qual 

realizar-se-á no plenário da Câmara de Vereadores deste Município.

VI - Intimem-se os senhores jurados, o réu, a defesa, o representante do 

Ministério Público e as testemunhas arroladas, para comparecimento na 

solenidade acima designada.

VII - Oficie-se a Câmara Municipal solicitando seja o plenário 

disponibilizado para a data aprazada.

VIII - Caso necessário, isto é, em se tratando de sessão extraordinária, 

comunique-se o Conselho da Magistratura sobre a data designada, nos 

termos do art. 43 do COJE.

IX - Atentem-se as partes para o prazo em dias úteis do artigo 479 do CPP, 

nos casos tratados no presente artigo.

X- À Secretaria da Vara Única para apresentar em plenário a(s) arma(s) 

do crime e objeto(s) apreendido(s).

 XIII – Oficiem-se ao SEJUDH-MT, bem como ao diretor da Cadeia Pública 

de Porto dos Gaúchos/MT, requisitando o recambiamento dos acusados 

para comparecimento no Prédio da Câmara Municipal desta cidade, onde 

se realizará o Júri, ora designado.

 XIV- Oficiem-se ao Comandante da Policia Militar nesta cidade, para que 

disponibilize policiais militares, para realização da segurança no plenário 

durante o julgamento.

 XV - Expeça-se o necessário para a realização do julgamento ora 

designado.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31164 Nr: 625-36.2018.811.0094

 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: Ednalvo Nolasco de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fl. 121, classifique-se o feito 

de acordo com sua classe processual.

Considerando-se que a parte exequente trouxe aos autos demonstrativo 

de débito atualizado (art. 534, caput, CPC), CITE-SE a requerida para 

pagamento, podendo impugnar a execução em 30 (trinta) dias (CPC, art. 

535).

Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, § 

3º, I, CPC).

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34425 Nr: 538-46.2019.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Matos Lacerda, Cristiane Silva dos 

Santos, Carlos Alexandre Rodrigues Bento, José Maurício Matos Lacerda, 

Patrick Matos Lacerda, Marinalva Francisca Matos, Jurandir Marcos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA JHENEFFER ALVES 

FREITAS - OAB:25595/O, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13563

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 719 expedida para inquirição da 

testemunha de Defesa, Leandro Gonçalves de Araujo, foi distribuída no 

PJE sob o nº 1000115-66.2020.8.11.0019 para a Vara Única da Comarca 

de Porto dos Gaúchos-MT, devendo a parte interessada proceder com o 

acompanhamento da referida missiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1825 Nr: 119-17.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro de Oliveira, Neide Maria Euzébio de Oliveira, 

Marcos Antonio de Oliveira, Marleis da Silva de Oliveira, Roberto de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia da Cruz Pacola, Rubens Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Vistos.

Considerando que tramita nesta Comarca ação de EMBARGOS DE 

TERCEIRO com pedido liminar, proposto por AROREIRA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME em face de JOSE 

PEDRO DE OLIVEIRA, NEIDE MARIA EUSÉBIO DE OLIVEIRA, MARCOS 

ANTONIO DE OLIVEIRA, MARLEIS DA SILVA DE OLIVEIRA e ROBERTO DE 

OLIVEIRA.

Cujo objetivo, é, também, a concessão de tutela de urgência para 

suspender a realização do leilão judicial designado para 20.03.2020, 

estando os autos pendentes de realização de audiência designada para o 

dia 20.02.2020.

Postergo a análise do pedido de tutela de urgência, para após a realização 

da audiência designada, nos autos de embargados de terceiros, código 

apolo 35808.

No mais, abram-se vista dos autos, por 05 (cinco) dias, a parte autora, 

para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7301 Nr: 231-49.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Versi Sequinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pacola, Real Brasil Consultoria LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Vistos.

Considerando que tramita nesta Comarca ação de EMBARGOS DE 

TERCEIRO com pedido liminar, proposto por AROREIRA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME em face de JOSE 
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PEDRO DE OLIVEIRA, NEIDE MARIA EUSÉBIO DE OLIVEIRA, MARCOS 

ANTONIO DE OLIVEIRA, MARLEIS DA SILVA DE OLIVEIRA e ROBERTO DE 

OLIVEIRA.

Cujo objetivo, é, também, a concessão de tutela de urgência para 

suspender a realização do leilão judicial designado para 20.03.2020, 

estando os autos pendentes de realização de audiência designada para o 

dia 20.02.2020.

Postergo a análise do pedido de tutela de urgência, para após a realização 

da audiência designada, nos autos de embargados de terceiros, código 

apolo 35808.

No mais, abram-se vista dos autos, por 05 (cinco) dias, a parte autora, 

para manifestação.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22498 Nr: 538-22.2014.811.0094

 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: Alexandro Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT/16.691-A, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065/A, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:OAB/DF 27474

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para manifestar 

acerca do laudo pericial de fls. 170/206, para no prazo sucessivo de dez 

(10) dias.

 Intimação das Partes

 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: JOSÉ DOS SANTOS NETO - 

OAB:3.677-A

 Deste modo, diante da proximidade da data designada para realização de 

hasta pública, analisando aos autos à luz do art. 677 do CPC, entendo ser 

conveniente a justificação prévia/conciliação, para maior elucidação dos 

fatos, buscando na mesma data a autocomposição, cuja audiência 

designo para o dia 20 de fevereiro de 2020, às 13h30min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-28.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000109-28.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:ANDERSON 

COSTA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS 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: Tabaporã 

Data: 17/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000039-79.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000039-79.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista a 

informação de que o valor perseguido nos autos se encontra acima do 

montante estabelecido como sendo o teto para expedição de RPV, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para que, ciente, se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias, mormente informando se renuncia ao 

excedente ou, se pretende o prosseguimento pelo rito do precatório. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000254-55.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. Marcos Antônio de 

Freitas Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-18.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. Marcos Antônio de 

Freitas Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000249-33.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. Marcos Antônio de 

Freitas Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000147-11.2018.8.11.0094

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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. Marcos Antônio de 

Freitas Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-55.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. Marcos Antônio de 

Freitas Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000247-63.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. Marcos Antônio de 

Freitas Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000250-18.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. Marcos Antônio de 

Freitas Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000246-78.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. Marcos Antônio de 

Freitas Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-70.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. Marcos Antônio de 

Freitas Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000139-34.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. Marcos Antônio de 

Freitas Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000255-40.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. Marcos Antônio de 

Freitas Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000146-26.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. Marcos Antônio de 

Freitas Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-03.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000034-91.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000141-04.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000099-86.2017.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000251-03.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000004-56.2017.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000145-41.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000143-71.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000058-85.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000142-86.2018.8.11.0094

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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000252-85.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000059-70.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000248-48.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-19.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-56.2018.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000041-83.2017.8.11.0094

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do EXECUTADO, 

quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-13.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARO PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLE BERTHA STULP (REQUERIDO)

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ Certidão Processo: 

1000552-13.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 39.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Indenização por Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que foi designada 

Audiência de Conciliação no presente Processo para o dia 17/03/2020 ás 

08:00 da manhã, a ser realizada nas dependências do Fórum da Comarca 

de Tabaporã, no endereço ao final indicado TABAPORÃ, 5 de fevereiro de 

2020 NATHALLY ROGERIA PEREIRA GOMES JARSCHEL Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, 

QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: 

(66) 35571116

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58567 Nr: 1478-37.2017.811.0108

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Marloma Isabel Conci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON FRANKLIN FELIPETTO MALTA, 

CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA DE 

SOUZA CAMPOS BELO, para devolução dos autos nº 

1478-37.2017.811.0108, Protocolo 58567, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000876-58.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LUIZ BUSATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000876-58.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH EXECUTADO: NELSON LUIZ 

BUSATTA Vistos, etc. Segundo o art. 174, parágrafo único, inciso IV, do 

CTN, o parcelamento do crédito tributário, ainda que extrajudicial, 

interrompe a prescrição, sendo certo que o prazo recomeça a contar a 

partir de seu inadimplemento. Interrompida a prescrição, o prazo volta a 

fluir, por inteiro, a contar do inadimplemento. Nesse sentido o julgamento 

do REsp n.º 1.290.015/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, publicado no DJe de 14/02/2012, 

assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 191 DO CC/2002. ARESTO 

ATACADO FULCRADO NO ART. 146, III, B, DA CF/88. ENFOQUE 

CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. (...) 3. A confissão e o 

parcelamento da dívida tributária ensejam a interrupção, e não a 

suspensão, do prazo prescricional (art. 174, p. único, do CTN, c/c a 

Súmula 248/TFR), o qual recomeça a fluir, em sua integralidade, no dia em 

que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado. Nesse sentido: AgRg 

nos EREsp 1.037.426/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 

1º.6.2011. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

parcialmente provido.” Grifei e negritei. Com efeito, os créditos tributários 

parcelados referentes à contribuição de melhoria e ISS, não foram pagos 

a partir da segunda parcela (PA1868/2009 – venc. 11/01/2010; ISS 

1867/2009 – venc. 31/10/2013), de modo que a partir de então passou a 

fluir o prazo prescricional dos créditos tributários parcelados. Além disso, 

é cediço que contribuição de melhoria é tributo sujeito ao lançamento de 

ofício, cujo termo inicial da contagem do prazo se dá com seu vencimento, 

que no caso dos lançamentos 7014/2010, 7015/2010, 7016/2010, 

7017/2010, 7018/2010, ocorreu em 31/12/2010; lançamento 9971/2011 em 

10/01/2011; lançamento 9636/2012 em 10/01/2012. Nesse passo, tendo o 

dies a quo para a contagem do lustro legal os dias 31/12/2010, 10/01/2011 

e 10/01/2012, respectivamente, o Município teria até os dias 31/12/2015, 

10/01/2016 e 10/01/2017 para cobrar judicialmente a dívida. Assim, 

considerando o prazo quinquenal para cobrança de crédito tributário, 

intime-se a Fazenda Pública para no prazo de 30 dias emendar a inicial, 

sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se 

e voltem os autos à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000896-49.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI GREGORIO CIDRAM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000896-49.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: ROSILEI GREGORIO CIDRAM Vistos, etc. O art. 

174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

Em se tratando de IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da 

notificação ao contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento 

é suficiente para se considerar o sujeito passivo como notificado, 

cabendo-lhe o ônus de provar a ausência de recebimento. Não havendo 

nos autos comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data 

que sinaliza o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido 

como sendo o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se 

que a obrigação tributária referente ao exercício 2014 (certidão de dívida 

ativa n. 231/2016) aparentemente está prescrita. Nesse passo, intime-se a 

Fazenda Pública Municipal para manifestar-se quanto a este ponto e, se 

entende ser o caso, emendar à inicial, devendo proceder à devida 

alteração/substituição da CDA n. 231/2016 com a correção e atualização 

dos créditos, no prazo de 30 dias, sob pena de exclusão da referida CDA. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000912-03.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE GOMES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000912-03.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: EDILENE GOMES DA CRUZ Vistos, etc. O art. 174 

do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve 

em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se 

tratando de IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da notificação 

ao contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento é suficiente 

para se considerar o sujeito passivo como notificado, cabendo-lhe o ônus 

de provar a ausência de recebimento. Não havendo nos autos 

comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data que sinaliza 

o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo 

o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se que as 

obrigações tributárias referentes aos exercícios 2013 e 2014 (certidão de 

dívida ativa n. 404/2016) aparentemente estão prescritas. Nesse passo, 

intime-se a Fazenda Pública Municipal para manifestar-se quanto a este 

ponto e, se entender necessário, emendar à inicial, devendo proceder à 

devida alteração/substituição da CDA n. 404/2016 com a correção e 

atualização dos créditos, no prazo de 30 dias, sob pena de exclusão da 

referida CDA. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000916-40.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS TEOBALDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000916-40.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: ISAIAS TEOBALDO Vistos, etc. O art. 174 do CTN 

dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 

anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se tratando de 

IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da notificação ao 

contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento é suficiente 

para se considerar o sujeito passivo como notificado, cabendo-lhe o ônus 

de provar a ausência de recebimento. Não havendo nos autos 

comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data que sinaliza 

o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo 

o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se que as 

obrigações tributárias referentes aos exercícios 2012, 2013 e 2014 

(certidão de dívida ativa n. 549/2018) aparentemente estão prescritas. 

Nesse passo, intime-se a Fazenda Pública Municipal para manifestar-se 

quanto a este ponto e, se entender necessário, emendar à inicial, devendo 

proceder à devida alteração/substituição da CDA n. 549/2018 com a 

correção e atualização dos créditos, no prazo de 30 dias, sob pena de 

exclusão da referida CDA. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000918-10.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000918-10.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: OLIVIO DOS SANTOS Vistos, etc. O art. 174 do 

CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 

05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se tratando 

de IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da notificação ao 

contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento é suficiente 

para se considerar o sujeito passivo como notificado, cabendo-lhe o ônus 

de provar a ausência de recebimento. Não havendo nos autos 

comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data que sinaliza 

o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo 

o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se que a 

obrigação tributária referente ao exercício 2014 (certidão de dívida ativa n. 

675/2016) aparentemente está prescrita. De outro turno, segundo o art. 

174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, o parcelamento do crédito 

tributário, ainda que extrajudicial, interrompe a prescrição, sendo certo que 

o prazo recomeça a contar a partir de seu inadimplemento. Interrompida a 

prescrição, o prazo volta a fluir, por inteiro, a contar do inadimplemento. 

Nesse sentido o julgamento do REsp n.º 1.290.015/MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, publicado no 

DJe de 14/02/2012, assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE 

VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 191 DO 

CC/2002. ARESTO ATACADO FULCRADO NO ART. 146, III, B, DA CF/88. 

ENFOQUE CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. (...) 3. A 

confissão e o parcelamento da dívida tributária ensejam a interrupção, e 

não a suspensão, do prazo prescricional (art. 174, p. único, do CTN, c/c a 

Súmula 248/TFR), o qual recomeça a fluir, em sua integralidade, no dia em 

que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado. Nesse sentido: AgRg 

nos EREsp 1.037.426/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 

1º.6.2011. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

parcialmente provido.” Grifei e negritei. Com efeito, os créditos tributários 

parcelados referentes aos IPTUs dos exercícios de 2012 e 2013 (certidão 

de dívida ativa n. 675/2016); exercícios 2010 e 2011 (certidão de dívida 

ativa n. 336/2019), não foram pagos a partir da décima terceira parcela 

(vencimento em 07/05/2014), de modo que a partir de então passou a fluir 

o prazo prescricional dos créditos tributários parcelados. Nesse passo, 

intime-se a Fazenda Pública Municipal para manifestar-se quanto a este 

ponto e, se entender necessário, emendar à inicial, devendo proceder à 

devida alteração/substituição das CDAs com a correção e atualização dos 

créditos, no prazo de 30 dias, sob pena de exclusão das CDAs cujos 

créditos tributários encontram-se prescritos. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000920-77.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000920-77.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: JOSE FERREIRA SOARES Vistos, etc. O art. 174 

do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve 

em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se 

tratando de IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da notificação 

ao contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento é suficiente 

para se considerar o sujeito passivo como notificado, cabendo-lhe o ônus 

de provar a ausência de recebimento. Não havendo nos autos 

comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data que sinaliza 

o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo 

o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se que as 

obrigações tributárias referentes aos exercícios 2014 aparentemente 

estão prescritas. Nesse passo, intime-se a Fazenda Pública Municipal para 

manifestar-se quanto a este ponto e, se entender necessário, emendar à 

inicial, devendo proceder à devida alteração/substituição da CDA com a 

correção e atualização dos créditos, no prazo de 30 dias, sob pena de 

exclusão dos créditos tributários referentes aos exercícios 2014 . 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000926-84.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

WEDER NATAL ALMEIDA SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000926-84.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: WEDER NATAL ALMEIDA SANTOS - ME Vistos, 

etc. O art. 174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito 

tributário prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição 

definitiva. Em se tratando de taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades – “Alvará de Funcionamento”, que tem 

como fato gerador o contínuo e permanente exercício do poder de polícia 

da municipalidade[1], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, 

por força da Teoria da Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu 

vencimento, nos termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. 
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ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR 

POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo 

sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco 

dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia 

seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo 

contribuinte, o que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão 

pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de 

origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Nesse passo, 

verifica-se que a obrigação tributária referente ao lançamento 7031/2014 

aparentemente encontra-se prescrita, o que obsta a exigibilidade integral 

do crédito tributário. Nesse passo, intime-se a Fazenda Pública Municipal 

para manifestar-se quanto a este ponto e, se entender necessário, 

emendar à inicial, devendo proceder à devida alteração/substituição da 

CDA com a correção e atualização dos créditos, no prazo de 30 dias, sob 

pena de exclusão dos créditos tributários aparentemente prescritos. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 275 - A Taxa de Licença para 

Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do 

Município, consubstanciado na vigilância constante e potencial aos 

estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, quando necessário, 

ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a atividade atende as 

normas contidas no Título IV da Parte I da Lei Complementar nº 004/92, e, 

no Código de Obras e Edificações, para todas as atividades, e dos Títulos 

I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 004/92, para todas as atividades 

constantes da Tabela 2, anexa à Lei Complementar nº 004/92; (Redação 

dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 

2001, publicada na Gazeta Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); 

II - Se ocorreu ou não alteração das características constantes do 

Cadastro Mobiliário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000934-61.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVALDO BORGES ARAGAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000934-61.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: DORIVALDO BORGES ARAGAO Vistos, etc. O 

art. 174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

Em se tratando de IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da 

notificação ao contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento 

é suficiente para se considerar o sujeito passivo como notificado, 

cabendo-lhe o ônus de provar a ausência de recebimento. Não havendo 

nos autos comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data 

que sinaliza o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido 

como sendo o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se 

que a obrigação tributária referente ao exercício 2014 (certidão de dívida 

ativa n. 400/2016) aparentemente está prescrita, o que obsta a 

exigibilidade integral do crédito tributário. Nesse passo, intime-se a 

Fazenda Pública Municipal para manifestar-se quanto a este ponto e, se 

entender necessário, emendar à inicial, devendo proceder à devida 

exclusão da CDA n. 400/2016 com a correção e atualização dos créditos, 

no prazo de 30 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000936-31.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)
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BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000936-31.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA Vistos, etc. O 

art. 174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

Em se tratando de IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da 

notificação ao contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento 

é suficiente para se considerar o sujeito passivo como notificado, 

cabendo-lhe o ônus de provar a ausência de recebimento. Não havendo 

nos autos comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data 

que sinaliza o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido 

como sendo o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Ainda, segundo o 

art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, o parcelamento do crédito 

tributário, ainda que extrajudicial, interrompe a prescrição, sendo certo que 

o prazo recomeça a contar a partir de seu inadimplemento. Interrompida a 

prescrição, o prazo volta a fluir, por inteiro, a contar do inadimplemento. 

Nesse sentido o julgamento do REsp n.º 1.290.015/MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, publicado no 

DJe de 14/02/2012, assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE 

VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 191 DO 

CC/2002. ARESTO ATACADO FULCRADO NO ART. 146, III, B, DA CF/88. 

ENFOQUE CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. (...) 3. A 

confissão e o parcelamento da dívida tributária ensejam a interrupção, e 

não a suspensão, do prazo prescricional (art. 174, p. único, do CTN, c/c a 

Súmula 248/TFR), o qual recomeça a fluir, em sua integralidade, no dia em 

que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado. Nesse sentido: AgRg 

nos EREsp 1.037.426/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 

1º.6.2011. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

parcialmente provido.” Grifei e negritei. Todavia, observa-se que quando 

da confissão da dívida e parcelamento (id. 24087018), parte dos créditos 

tributários abarcados pela composição já se encontravam prescritos, pois 

o pacto firmado em 03/07/2018 abrangeu tributos cujos lançamentos 

ocorreram anteriormente a 03/07/2013, é dizer, antes do quinquênio 

previsto no art. 174 do CTN. Nesse passo, deve-se considerar nula a 

composição no que que diz respeito à cobrança de IPTU referentes aos 

exercícios de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, porque 

prescritos anteriormente ao parcelamento, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

REGRA DE PREVENÇÃO DO ART. 106 DO CPC. COMPETÊNCIA RELATIVA. 

PRORROGAÇÃO. PARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JÁ 

PRESCRITOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. 

CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO 

TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. (...) 2. A Primeira 

Seção, ao julgar o recurso repetitivo REsp 1.133.027/SP (Rel. Min. Luiz 

Fux, Rel. p/acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 16.3.2001), 

decidiu que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da 

obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto 

aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é 

que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o 

escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, a matéria 

de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando 

ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, 

simulação e fraude). Por fim, a confissão de dívida para fins de 

parcelamento não tem efeitos absolutos, não podendo reavivar crédito 
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tributário já extinto pela prescrição. 3. Consoante já decidiu esta Turma, ao 

julgar o REsp 48.881/RJ (Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 13.10.1997, p. 

51.553), comprovado o fato constitutivo da prescrição (decurso do prazo 

de cinco anos desde o lançamento fiscal), cabe ao credor provar 

eventuais fatos impeditivos da prescrição (CPC, art. 333, II), v.g., a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151) ou a 

interrupção da prescrição (CTN, art. 174, parágrafo único). 4. Recurso 

especial não provido. (STJ - REsp 1298252 / SP. Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES. Data do Julgamento: 07/08/2012. Órgão Julgador: 

Segunda Turma.) Nesse passo, intime-se a Fazenda Pública Municipal 

para manifestar-se quanto a este ponto e, se entender necessário, 

emendar à inicial, devendo proceder à devida alteração/substituição da 

CDA com a correção e atualização dos créditos, no prazo de 30 dias, sob 

pena de exclusão dos créditos tributários prescritos. Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito
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ALEX BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000940-68.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: ALEX BORGES DOS SANTOS Vistos, etc. O art. 

174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

Em se tratando de IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da 

notificação ao contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento 

é suficiente para se considerar o sujeito passivo como notificado, 

cabendo-lhe o ônus de provar a ausência de recebimento. Não havendo 

nos autos comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data 

que sinaliza o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido 

como sendo o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se 

que a obrigação tributária referente ao exercício 2014 (certidão de dívida 

ativa n. 547/2018) aparentemente está prescrita. Nesse passo, intime-se a 

Fazenda Pública Municipal para manifestar-se quanto a este ponto e, se 

entender necessário, emendar à inicial, devendo proceder à devida 

alteração da CDA n. 547/2018 com a correção e atualização dos créditos, 

no prazo de 30 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000942-38.2019.8.11.0108
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Parte(s) Polo Passivo:

R. A. A. TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000942-38.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: R. A. A. TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos, etc. 

O art. 174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

Em se tratando de taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades – “Alvará de Funcionamento”, que tem 

como fato gerador o contínuo e permanente exercício do poder de polícia 

da municipalidade[1], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, 

por força da Teoria da Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu 

vencimento, nos termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. 

ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR 

POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo 

sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco 

dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia 

seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo 

contribuinte, o que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão 

pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de 

origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Já com relação 

ao crédito tributário referente ao ISSQN, deve-se tomar a data do 

vencimento da obrigação (em 20/08/2014) como termo inicial da contagem 

do prazo prescricional. Nesse passo, tendo o dies a quo para a contagem 

do lustro legal 31/03/2014 e 20/08/2014, o Município teria até os dias 

31/03/2019 e 20/08/2019 para cobrar judicialmente os tributos. Assim, 

considerando o prazo quinquenal para cobrança de crédito tributário, bem 

como que a presente foi distribuída no dia 19/09/2019, intime-se a Fazenda 

Pública Municipal para manifestar-se quanto a este ponto e, se entender 

necessário, emendar à inicial, devendo proceder à devida alteração da 

CDA n. 55/2017 com a correção e atualização dos créditos, no prazo de 

30 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 275 - A Taxa de Licença para 

Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do 

Município, consubstanciado na vigilância constante e potencial aos 

estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, quando necessário, 

ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a atividade atende as 

normas contidas no Título IV da Parte I da Lei Complementar nº 004/92, e, 

no Código de Obras e Edificações, para todas as atividades, e dos Títulos 

I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 004/92, para todas as atividades 

constantes da Tabela 2, anexa à Lei Complementar nº 004/92; (Redação 

dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 

2001, publicada na Gazeta Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); 

II - Se ocorreu ou não alteração das características constantes do 

Cadastro Mobiliário.
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BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001266-28.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: ADALBERTO TIRLONI Vistos etc. Considerando 

que o devedor inscrito na CDA n. 350/2019 (id. 27305451) diverge do 

indicado no polo passivo da demanda, intime-se a parte exequente para, 
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no prazo de 30 dias, emendar à inicial, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001280-12.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO BALDISSERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1001280-12.2019.8.11.0108. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: CLAUDIO ROBERTO BALDISSERA Vistos, etc. O art. 174 do 

CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 

05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se tratando 

de IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da notificação ao 

contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento é suficiente 

para se considerar o sujeito passivo como notificado, cabendo-lhe o ônus 

de provar a ausência de recebimento. Não havendo nos autos 

comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data que sinaliza 

o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo 

o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se que a 

obrigação tributária referente ao exercício 2014 (certidão de dívida ativa n. 

401/2016) aparentemente está prescrita. Nesse passo, intime-se a 

Fazenda Pública para manifestar-se quanto a este ponto e, se entender 

necessário, emendar a inicial, devendo proceder à devida alteração da 

CDA n. 401/2016 com a correção e atualização dos créditos, no prazo de 

30 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito
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MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLONIR ZACARIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001282-79.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: CLONIR ZACARIAS DA SILVA Vistos, etc. O art. 

174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

Em se tratando de IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da 

notificação ao contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento 

é suficiente para se considerar o sujeito passivo como notificado, 

cabendo-lhe o ônus de provar a ausência de recebimento. Não havendo 

nos autos comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data 

que sinaliza o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido 

como sendo o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se 

que a obrigação tributária referente ao exercício 2014 (certidão de dívida 

ativa n. 546/2016) aparentemente está prescrita. Nesse passo, intime-se a 

Fazenda Pública para manifestar-se quanto a este ponto e, se entender 

necessário, emendar a inicial, devendo proceder à devida exclusão da 

CDA n. 546/2016 com a correção e atualização dos créditos, no prazo de 

30 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001288-86.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MATEUS ZANUTTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001288-86.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: DIEGO MATEUS ZANUTTO - ME Vistos, etc. O art. 

174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

Em se tratando de taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades – “Alvará de Funcionamento”, que tem 

como fato gerador o contínuo e permanente exercício do poder de polícia 

da municipalidade[1], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, 

por força da Teoria da Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu 

vencimento, nos termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. 

ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR 

POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo 

sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco 

dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia 

seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo 

contribuinte, o que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão 

pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de 

origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Nesse passo, 

verifica-se que a obrigação tributária referente ao lançamento 7017/2014 

aparentemente encontra-se prescrita, o que obsta a exigibilidade integral 

do crédito tributário. Assim, intime-se a Fazenda Pública para 

manifestar-se quanto a este ponto e, se entender necessário, emendar a 

inicial, devendo proceder à devida alteração/substituição da CDA com a 

correção e atualização dos créditos, no prazo de 30 dias, sob pena de 

exclusão dos créditos tributários aparentemente prescritos. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se e à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito [1] Art. 275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato 

gerador o exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na 

vigilância constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para 

efeito de verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: 

I – verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte 

I da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, 

para todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 

2, anexa à Lei Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da 

Lei Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na 

Gazeta Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou 

não alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001300-03.2019.8.11.0108
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SCHMIDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001300-03.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: FLAVIO SCHMIDT Vistos, etc. O art. 174 do CTN 

dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 

anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se tratando de 

IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da notificação ao 

contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento é suficiente 

para se considerar o sujeito passivo como notificado, cabendo-lhe o ônus 

de provar a ausência de recebimento. Não havendo nos autos 

comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data que sinaliza 

o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo 

o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se que as 

obrigações tributárias referentes aos exercícios 2013 e 2014 (certidão de 

dívida ativa n. 538/2018) aparentemente está prescrita. Nesse passo, 

intime-se a Fazenda Pública para manifestar-se quanto a este ponto e, se 

entender necessário, emendar a inicial, devendo proceder à devida 

alteração da CDA n. 538/2018 com a correção e atualização dos créditos, 

no prazo de 30 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001308-77.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

IDA VALIATI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001308-77.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: IDA VALIATI Vistos, etc. O art. 174 do CTN 

dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 

anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se tratando de 

IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da notificação ao 

contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento é suficiente 

para se considerar o sujeito passivo como notificado, cabendo-lhe o ônus 

de provar a ausência de recebimento. Não havendo nos autos 

comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data que sinaliza 

o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo 

o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. De outro lado, é cediço que a 

contribuição de melhoria é tributo sujeito a lançamento de ofício, cujo termo 

inicial da contagem do prazo prescricional se dá com seu vencimento. 

Nesse passo, verifica-se que as obrigações tributárias referentes aos 

lançamentos/exercícios 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 aparentemente 

encontram-se prescritas, o que obsta a exigibilidade integral do crédito 

tributário. Nesse passo, intime-se a Fazenda Pública para manifestar-se 

quanto a este ponto e, se entender necessário, emendar a inicial, devendo 

proceder à devida alteração da CDA n. 486/2016 com a correção e 

atualização dos créditos, no prazo de 30 dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001318-24.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO ROSALVO 28580508134 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001318-24.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: IVO ROSALVO 28580508134 Vistos, etc. O art. 

174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

Em se tratando de taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades – “Alvará de Funcionamento”, que tem 

como fato gerador o contínuo e permanente exercício do poder de polícia 

da municipalidade[1], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, 

por força da Teoria da Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu 

vencimento, nos termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. 

ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR 

POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo 

sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco 

dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia 

seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo 

contribuinte, o que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão 

pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de 

origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Nesse passo, 

verifica-se que a obrigação tributária referente ao lançamento 6996/2014 

aparentemente encontra-se prescrita, o que obsta a exigibilidade integral 

do crédito tributário. Assim, intime-se a Fazenda Pública para 

manifestar-se quanto a este ponto e, se entender necessário, emendar a 

inicial, devendo proceder à devida alteração da CDA com a correção e 

atualização dos créditos, no prazo de 30 dias, sob pena de exclusão dos 

créditos tributários aparentemente prescritos. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 

exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001324-31.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. DE JESUS FAGUNDES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001324-31.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: J. DE JESUS FAGUNDES - ME Vistos, etc. O art. 

174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

Em se tratando de taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades – “Alvará de Funcionamento”, que tem 

como fato gerador o contínuo e permanente exercício do poder de polícia 

da municipalidade[1], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, 

por força da Teoria da Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu 

vencimento, nos termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. 

ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR 

POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo 

sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco 

dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia 

seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo 

contribuinte, o que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão 

pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de 

origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Nesse passo, 

verifica-se que a obrigação tributária referente ao lançamento 7089/2014 

aparentemente encontra-se prescrita, o que obsta a exigibilidade integral 

do crédito tributário. Assim, intime-se a Fazenda Pública para 

manifestar-se quanto a este ponto e, se entender necessário, emendar a 

inicial, devendo proceder à devida alteração da CDA com a correção e 

atualização dos créditos, no prazo de 30 dias, sob pena de exclusão dos 

créditos tributários aparentemente prescritos. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 

exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001326-98.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: JOAO ELIO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. O art. 174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do 

crédito tributário prescreve em 05 anos, contados da data de sua 

constituição definitiva. Em se tratando de taxa de licença para 

funcionamento de estabelecimentos ou atividades – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[1], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o termo inicial da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da taxa 

de licença para funcionamento de estabelecimentos ou atividades é o dia 

seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 174 do 

CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO 

DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO 

OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se 

de ação em que o recorrente busca desconstituir acórdão que não 

reconheceu a prescrição do tributo. 2. A jurisprudência do STJ é firme no 

sentido de que em, se tratando de tributo sujeito a lançamento por 

homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a 

cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação 

ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. 3. 

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual 

entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece 

prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na 

Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a datas e 

documentos referentes ao termo inicial do prazo prescricional necessita 

do reexame de fatos e provas, o que é inviável no Superior Tribunal de 

Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 

de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso Especial não provido. 

(STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 13/09/2017) Nesse passo, verifica-se que a obrigação 

tributária referente ao lançamento 7008/2014 aparentemente encontra-se 

prescrita, o que obsta a exigibilidade integral do crédito tributário. Assim, 

intime-se a Fazenda Pública para manifestar-se quanto a este ponto e, se 

entender necessário, emendar a inicial, devendo proceder à devida 

alteração da CDA com a correção e atualização dos créditos, no prazo de 

30 dias, sob pena de exclusão dos créditos tributários aparentemente 

prescritos. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 275 - A Taxa de Licença para 

Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do 

Município, consubstanciado na vigilância constante e potencial aos 

estabelecimentos licenciados para efeito de verificar, quando necessário, 

ou por constatação fiscal de rotina: I – verificar se a atividade atende as 

normas contidas no Título IV da Parte I da Lei Complementar nº 004/92, e, 

no Código de Obras e Edificações, para todas as atividades, e dos Títulos 

I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 004/92, para todas as atividades 

constantes da Tabela 2, anexa à Lei Complementar nº 004/92; (Redação 

dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 

2001, publicada na Gazeta Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); 

II - Se ocorreu ou não alteração das características constantes do 

Cadastro Mobiliário.
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001330-38.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE DA SILVA GOULART (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001330-38.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: JOAO JOSE DA SILVA GOULART Vistos, etc. O 

art. 174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

Em se tratando de IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da 

notificação ao contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento 

é suficiente para se considerar o sujeito passivo como notificado, 

cabendo-lhe o ônus de provar a ausência de recebimento. Não havendo 

nos autos comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data 

que sinaliza o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido 

como sendo o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se 

que a obrigação tributária referente ao exercício 2014 (certidão de dívida 

ativa n. 544/2018) aparentemente está prescrita. Nesse passo, intime-se a 

Fazenda Pública para manifestar-se quanto a este ponto e, se entender 

necessário, emendar a inicial, devendo proceder à devida alteração da 

CDA n. 544/2018 com a correção e atualização dos créditos, no prazo de 

30 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001336-45.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FAGNER HARTMANN 03978585154 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001336-45.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: LEONARDO FAGNER HARTMANN 03978585154 

Vistos, etc. O art. 174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito 

tributário prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição 

definitiva. Em se tratando de taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades – “Alvará de Funcionamento”, que tem 

como fato gerador o contínuo e permanente exercício do poder de polícia 

da municipalidade[1], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, 

por força da Teoria da Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu 

vencimento, nos termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. 

ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR 

POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo 

sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco 

dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia 

seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo 

contribuinte, o que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão 

pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de 

origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Nesse passo, 

verifica-se que a obrigação tributária referente ao lançamento 7084/2014 

aparentemente encontra-se prescrita, o que obsta a exigibilidade integral 

do crédito tributário. Assim, intime-se a Fazenda Pública para 

manifestar-se quanto a este ponto e, se entender necessário, emendar a 

inicial, devendo proceder à devida alteração da CDA com a correção e 

atualização dos créditos, no prazo de 30 dias, sob pena de exclusão dos 

créditos tributários aparentemente prescritos. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 

exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001352-96.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO S. R. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001352-96.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: PAULO S. R. DOS SANTOS - ME Vistos, etc. O 

art. 174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

Em se tratando de taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades – “Alvará de Funcionamento”, que tem 

como fato gerador o contínuo e permanente exercício do poder de polícia 

da municipalidade[1], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, 

por força da Teoria da Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu 

vencimento, nos termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. 

ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR 

POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo 

sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco 
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dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia 

seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo 

contribuinte, o que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão 

pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de 

origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Nesse passo, 

verifica-se que a obrigação tributária referente ao lançamento 6978/2014 

aparentemente encontra-se prescrita, o que obsta a exigibilidade integral 

do crédito tributário. Assim, intime-se a Fazenda Pública para 

manifestar-se quanto a este ponto e, se entender necessário, emendar a 

inicial, devendo proceder à devida alteração da CDA com a correção e 

atualização dos créditos, no prazo de 30 dias, sob pena de exclusão dos 

créditos tributários aparentemente prescritos. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 

exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001358-06.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RUISOMERO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001358-06.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: RUISOMERO DA SILVA - ME Vistos, etc. O art. 

174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

Em se tratando de taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades – “Alvará de Funcionamento”, que tem 

como fato gerador o contínuo e permanente exercício do poder de polícia 

da municipalidade[1], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, 

por força da Teoria da Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu 

vencimento, nos termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. 

ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR 

POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo 

sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco 

dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia 

seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo 

contribuinte, o que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão 

pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de 

origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Nesse passo, 

verifica-se que a obrigação tributária referente ao lançamento 6995/2014 

aparentemente encontra-se prescrita, o que obsta a exigibilidade integral 

do crédito tributário. Assim, intime-se a Fazenda Pública para 

manifestar-se quanto a este ponto e, se entender necessário, emendar a 

inicial, devendo proceder à devida alteração da CDA com a correção e 

atualização dos créditos, no prazo de 30 dias, sob pena de exclusão dos 

créditos tributários aparentemente prescritos. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 

exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001362-43.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ CAPELLETTI EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001362-43.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: EDSON LUIZ CAPELLETTI EIRELI - ME Vistos, etc. 

O art. 174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. 

Em se tratando de taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades – “Alvará de Funcionamento”, que tem 

como fato gerador o contínuo e permanente exercício do poder de polícia 

da municipalidade[1], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, 

por força da Teoria da Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu 

vencimento, nos termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. 

ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR 

POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
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SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo 

sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco 

dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia 

seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo 

contribuinte, o que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão 

pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de 

origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Nesse passo, 

verifica-se que a obrigação tributária referente ao lançamento 7065/2014 

aparentemente encontra-se prescrita, o que obsta a exigibilidade integral 

do crédito tributário. Assim, intime-se a Fazenda Pública para 

manifestar-se quanto a este ponto e, se entender necessário, emendar a 

inicial, devendo proceder à devida exclusão da CDA n. 601/2016 com a 

correção e atualização dos créditos, no prazo de 30 dias, sob pena de 

exclusão dos créditos tributários aparentemente prescritos. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se e à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito [1] Art. 275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato 

gerador o exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na 

vigilância constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para 

efeito de verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: 

I – verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte 

I da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, 

para todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei 

Complementar nº 004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 

2, anexa à Lei Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da 

Lei Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na 

Gazeta Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou 

não alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001366-80.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANGELO FURLANETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001366-80.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: LUIZ ANGELO FURLANETO Vistos, etc. O art. 174 

do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve 

em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se 

tratando de IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da notificação 

ao contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento é suficiente 

para se considerar o sujeito passivo como notificado, cabendo-lhe o ônus 

de provar a ausência de recebimento. Não havendo nos autos 

comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data que sinaliza 

o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo 

o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se que a 

obrigação tributária referente ao exercício 2014 (certidão de dívida ativa n. 

108/2016) aparentemente está prescrita. Nesse passo, intime-se a 

Fazenda Pública para manifestar-se quanto a este ponto e, se entender 

necessário, emendar a inicial, devendo proceder à devida alteração da 

CDA n. 108/2016 com a correção e atualização dos créditos, no prazo de 

30 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001368-50.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI DA SILVA PETER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001368-50.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: SIRLEI DA SILVA PETER Vistos, etc. O art. 174 do 

CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 

05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se tratando 

de IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da notificação ao 

contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento é suficiente 

para se considerar o sujeito passivo como notificado, cabendo-lhe o ônus 

de provar a ausência de recebimento. Não havendo nos autos 

comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data que sinaliza 

o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo 

o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se que a 

obrigação tributária referente ao exercício 2014 (certidão de dívida ativa n. 

61/2016) aparentemente está prescrita, o que obsta a exigibilidade integral 

do título executivo. Nesse passo, intime-se a Fazenda Pública para 

manifestar-se quanto a este ponto e, se entender necessário, emendar a 

inicial, devendo proceder à devida alteração da CDA n. 61/2016 com a 

correção e atualização dos créditos, no prazo de 30 dias. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se e à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001370-20.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TERTULIANO SCHEFFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001370-20.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: TERTULIANO SCHEFFER Vistos, etc. O art. 174 

do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve 

em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se 

tratando de IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da notificação 

ao contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento é suficiente 

para se considerar o sujeito passivo como notificado, cabendo-lhe o ônus 

de provar a ausência de recebimento. Não havendo nos autos 

comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data que sinaliza 

o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo 

o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se que a 

obrigação tributária referente ao exercício 2014 (certidão de dívida ativa n. 

398/2016) aparentemente está prescrita, o que obsta a exigibilidade 

integral do crédito tributário Nesse passo, intime-se a Fazenda Pública 

para manifestar-se quanto a este ponto e, se entender necessário, 

emendar a inicial, devendo proceder à devida alteração da CDA n. 

398/2016 com a correção e atualização dos créditos, no prazo de 30 dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001374-57.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001374-57.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: VILMAR DE MACEDO Vistos, etc. O art. 174 do 

CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 

05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se tratando 

de IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da notificação ao 

contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento é suficiente 

para se considerar o sujeito passivo como notificado, cabendo-lhe o ônus 

de provar a ausência de recebimento. Não havendo nos autos 

comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data que sinaliza 

o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo 

o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se que as 

obrigações tributárias referentes aos exercícios 2012 e 2013 (certidão de 

dívida ativa n. 58/2017) aparentemente estão prescritas, o que obsta a 

exigibilidade integral dos créditos tributários. Nesse passo, intime-se a 

Fazenda Pública para manifestar-se quanto a este ponto e, se entender 

necessário, emendar a inicial, devendo proceder à devida alteração da 

CDA n. 58/2017 com a correção e atualização dos créditos, no prazo de 

30 dias. No mesmo prazo deverá a exequente especificar e qualificar os 

"OUTROS" indicados tanto no polo passivo quanto nas CDAs constantes 

nos autos. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001380-64.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MOREIRA 02508209198 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001380-64.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: MARCO ANTONIO MOREIRA 02508209198 

Vistos, etc. O art. 174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito 

tributário prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição 

definitiva. Em se tratando de taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades – “Alvará de Funcionamento”, que tem 

como fato gerador o contínuo e permanente exercício do poder de polícia 

da municipalidade[1], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, 

por força da Teoria da Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu 

vencimento, nos termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. 

ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR 

POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo 

sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco 

dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia 

seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo 

contribuinte, o que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão 

pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de 

origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Nesse passo, 

verifica-se que a obrigação tributária referente ao lançamento 7062/2014 

aparentemente encontra-se prescrita, o que obsta a exigibilidade integral 

do crédito tributário. Assim, intime-se a Fazenda Pública para 

manifestar-se quanto a este ponto e, se entender necessário, emendar a 

inicial, devendo proceder à devida alteração da CDA com a correção e 

atualização dos créditos, no prazo de 30 dias, sob pena de exclusão dos 

créditos tributários aparentemente prescritos. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 

exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001382-34.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: VASCO SKILOF Vistos, etc. O art. 174 do CTN 

dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 

anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se tratando de 

IPTU, o prazo prescricional é deflagrado na data da notificação ao 

contribuinte e o encaminhamento do carnê de recolhimento é suficiente 

para se considerar o sujeito passivo como notificado, cabendo-lhe o ônus 

de provar a ausência de recebimento. Não havendo nos autos 

comprovação da data da notificação, resta ser utilizada a data que sinaliza 

o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo 

o dia 1º de janeiro do exercício respectivo. Com efeito, vê-se que as 

obrigações tributárias referentes aos exercícios 2013 e 2014 (certidão de 

dívida ativa n. 539/2018), aparentemente, estão prescrita, o que obsta a 

exigibilidade integral do crédito tributário. Nesse passo, intime-se a 

Fazenda Pública para manifestar-se quanto a este ponto e, se entender 

necessário, emendar a inicial, devendo proceder à devida alteração da 

CDA n. 539/2018 com a correção e atualização dos créditos, no prazo de 

30 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000002-39.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000002-39.2020.8.11.0108. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARCOS A. V. 

BRAMBILA - ME, MARCOS ANTONIO VIEGAS BRAMBILA Vistos etc. 

Dispõe o art. 2º, § 8º da Lei de Execução Fiscal que “até a decisão de 

primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou 

substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para 

embargos”. Tal dispositivo é corroborado pela súmula 392 do STJ: A 

Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a 

prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro 

material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 

A exegese também se confirma no CTN, art. 203: Art. 203. A omissão de 

quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Com efeito, os artigos 

2º, § 7º e 6º, § 2º, são expressos ao autorizar que a petição inicial e a 

CDA sejam preparados por processo manual ou eletrônico. No entanto, 

denota-se que a petição inicial e CDA constante nos autos não se ajustam 

ao previsto pela legislação, porquanto não possuem a devida 

autenticação, por tratar-se apenas de mera cópia reprográfica de uma 

assinatura. Embora seja lícita a assinatura digital, prevista na Lei Federal n. 

11.419/2006, como uma das “formas de identificação inequívoca do 

signatário” (art. 1º, § 2º, III), “baseada em certificado digital emitido por 

Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica” (art. 1º, 

§ 2º, III, a), não se confunde com a assinatura digitalizada, cuja 

originalidade não é passível de aferição. Nesse sentido já decidiu o STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. SÚMULA 115/STJ. 

INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CPC/73 NA INSTÂNCIA 

ESPECIAL. 1. A assinatura digitalizada ou escaneada não permite a 

aferição de sua autenticidade, por se tratar de inserção de imagem em 

documento que não pode ser confundida com a assinatura digital que se 

ampara em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 

credenciada, a qual possui previsão legal. 2. (...). (STJ - AgInt no AREsp: 

1033330 PE 2016/0330168-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/10/2017) Nesse passo, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 30 dias, proceder às correções da impropriedade, sob 

pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000010-16.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS REINALDO TIRLONI (EXECUTADO)

ELSO JOSE TIRLONI (EXECUTADO)

CEZAR ROBERTO TIRLONI (EXECUTADO)

TIRLONI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000010-16.2020.8.11.0108. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: TIRLONI & CIA 

LTDA - EPP, CEZAR ROBERTO TIRLONI, ELSO JOSE TIRLONI, MARCOS 

REINALDO TIRLONI Vistos etc. Dispõe o art. 2º, § 8º da Lei de Execução 

Fiscal que “até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa 

poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos”. Tal dispositivo é corroborado pela 

súmula 392 do STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução. A exegese também se confirma no CTN, art. 203: 

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo 

anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e 

do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser 

sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da 

certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o 

prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. 

Com efeito, os artigos 2º, § 7º e 6º, § 2º, são expressos ao autorizar que 

a petição inicial e a CDA sejam preparados por processo manual ou 

eletrônico. No entanto, denota-se que a petição inicial e CDA constante 

nos autos não se ajustam ao previsto pela legislação, porquanto não 

possuem a devida autenticação, por tratar-se apenas de mera cópia 

reprográfica de uma assinatura. Embora seja lícita a assinatura digital, 

prevista na Lei Federal n. 11.419/2006, como uma das “formas de 

identificação inequívoca do signatário” (art. 1º, § 2º, III), “baseada em 

certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na 

forma de lei específica” (art. 1º, § 2º, III, a), não se confunde com a 

assinatura digitalizada, cuja originalidade não é passível de aferição. 

Nesse sentido já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU 

ESCANEADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. 

SÚMULA 115/STJ. INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CPC/73 

NA INSTÂNCIA ESPECIAL. 1. A assinatura digitalizada ou escaneada não 

permite a aferição de sua autenticidade, por se tratar de inserção de 

imagem em documento que não pode ser confundida com a assinatura 

digital que se ampara em certificado digital emitido por Autoridade 

Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal. 2. (...). (STJ - 

AgInt no AREsp: 1033330 PE 2016/0330168-0, Relator: Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2017) Nesse passo, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 30 dias, proceder às correções da 

impropriedade, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001452-51.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO GABRIEL PALIOSA (EXECUTADO)

EDUARDO PALHOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1001452-51.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: J. P. COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA - ME, JULIANO GABRIEL PALIOSA, EDUARDO 

PALHOSA Vistos etc. Dispõe o art. 2º, § 8º da Lei de Execução Fiscal que 

“até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser 

emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo 

para embargos”. Tal dispositivo é corroborado pela súmula 392 do STJ: A 

Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a 

prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro 

material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 

A exegese também se confirma no CTN, art. 203: Art. 203. A omissão de 

quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Com efeito, os artigos 

2º, § 7º e 6º, § 2º, são expressos ao autorizar que a petição inicial e a 

CDA sejam preparados por processo manual ou eletrônico. No entanto, 

denota-se que a petição inicial e CDA constante nos autos não se ajustam 

ao previsto pela legislação, porquanto não possuem a devida 

autenticação, por tratar-se apenas de mera cópia reprográfica de uma 

assinatura. Embora seja lícita a assinatura digital, prevista na Lei Federal n. 

11.419/2006, como uma das “formas de identificação inequívoca do 

signatário” (art. 1º, § 2º, III), “baseada em certificado digital emitido por 

Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica” (art. 1º, 

§ 2º, III, a), não se confunde com a assinatura digitalizada, cuja 

originalidade não é passível de aferição. Nesse sentido já decidiu o STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO 
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ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. SÚMULA 115/STJ. 

INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CPC/73 NA INSTÂNCIA 

ESPECIAL. 1. A assinatura digitalizada ou escaneada não permite a 

aferição de sua autenticidade, por se tratar de inserção de imagem em 

documento que não pode ser confundida com a assinatura digital que se 

ampara em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 

credenciada, a qual possui previsão legal. 2. (...). (STJ - AgInt no AREsp: 

1033330 PE 2016/0330168-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/10/2017) Nesse passo, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 30 dias, proceder às correções da impropriedade, sob 

pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000047-43.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GEDIVALDO TAVARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000047-43.2020.8.11.0108. AUTOR: 

GEDIVALDO TAVARES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Considerando que o presente processo foi 

distribuído sem a petição inicial, intime-se o autor para emendar a exordial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Decorrido o 

prazo, certifique-se e tornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000701-64.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDROZO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO CASAVECHIA (REU)

MAGDA CASAVECHIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMMANUEL DA SILVA OAB - SP239015 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000701-64.2019.8.11.0108. AUTOR(A): 

JOAO PEDROZO DE BARROS REU: MAGDA CASAVECHIA, DIOGO 

CASAVECHIA Vistos, etc. Tendo em vista que eventual acolhimento dos 

embargos de declaração poderá modificar a decisão impugnada, nos 

termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil, intime-se o requerido 

para se manifestar em 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação 

da parte, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000657-45.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA GARCIA (AUTOR(A))

EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TAPURAH (REU)

MUNICÍPIO DE TAPURAH (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000657-45.2019.8.11.0108. AUTOR(A): 

MARIA MADALENA GARCIA, EVANDRO ROBERTO CORTEZIA REU: 

MUNICÍPIO DE TAPURAH, MUNICIPIO DE TAPURAH Vistos, etc. Tendo em 

vista que eventual acolhimento dos embargos de declaração poderá 

modificar a decisão impugnada, nos termos do art. 1.023, do Código de 

Processo Civil, proceda a Secretaria com a citação do requerido para 

contestar no prazo legal, e intime-o para que diga a respeito dos 

embargos. Decorrido o prazo sem manifestação da parte, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41354 Nr: 146-74.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Capellini Aragão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias, quanto ao cálculo 

judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53212 Nr: 1186-86.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hudson Vilela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 Impulsiono os autos para intimar a defesa do acusado para no prazo de 5 

dias apresentar alegações finais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 57168 Nr: 705-89.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Vistos,

Objetivando garantir a plenitude de defesa, bem como tendo em vista que 

a Defensoria Pública deixou de atuar nesta comarca, nomeio a advogada 

Ana Paula De Arruda Lima, OAB/MT n. 23001/O, para patrocinar os 

interesses do acusado neste feito.

 Considerando que não houve requerimento de diligências cuja 

necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução 

(art. 402, CPP), declaro encerrada a instrução. Remetam-se os autos ao 

Ministério Público para apresentação de alegações finais, nos termos do 

artigo 403, §3º, CPP. Após, intime-se a defesa para a mesma finalidade, no 

prazo legal.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62202 Nr: 560-96.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO ANDRÉ GOMES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FÁBIA CRISTINA 

WALTER, para devolução dos autos nº 560-96.2018.811.0108, Protocolo 

62202, 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.: 63579 Nr: 1394-02.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CRISTINA WALTER - 

OAB:16136/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765-A, RONALDO CESARIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FÁBIA CRISTINA 

WALTER, para devolução dos autos nº 1394-02.2018.811.0108, Protocolo 

63579, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000067-68.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

LUCAS ANTONIO BIMBATO OAB - MT20656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU BOBEK (EXECUTADO)

LISANDRA ZANINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1000067-68.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLA LTDA REQUERIDO: EXECUTADO: TADEU BOBEK, LISANDRA 

ZANINI Vistos, etc. Certifique a Secretaria o decurso de prazo para 

oposição dos embargos à execução. Após, intime-se o autor para 

apresentar o demonstrativo atualizado do débito, a fim de que possa ser 

analisado o pedido de penhora. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000847-08.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. (AUTOR(A))

SANDRAMARA DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SCHEWE (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH Processo: 1000847-08.2019.8.11.0108. AUTOR(A): M. S., 

SANDRAMARA DE MELLO REU: GUSTAVO SCHEWE 1000847 

-08.2019.8.11.0108 SENTENÇA Vistos e examinados. Trata-se de 

cumprimento de sentença movido por MILENA SCHEWE, menor impúbere, 

representada por sua genitora SANDRAMARA DE MELLO, em face de 

GUSTAVO SCHEWE, já qualificados nos autos. Foi determinada a emenda 

à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A parte 

autora foi pessoalmente intimada, contudo, permaneceu inerte. Decorrido o 

prazo sem manifestação da parte autora, o autos vieram à conclusão. É o 

relatório. Fundamento e decido. O art. 321 do CPC dispõe sobre emenda 

da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias. O parágrafo único do 

mesmo artigo determina que o juiz indefira a petição inicial caso o autor 

não cumpra a diligência. Logo, o mandamento é claro e não deixa dúvidas. 

Caso o autor não cumpra com a determinação e regularize a petição essa 

será indeferida. Lamentavelmente a parte promovente não cumpriu a 

determinação de adequar a petição inicial, deixando, conforme se extrai 

dos autos, apesar de intimada, decorrer o prazo respectivo sem nada 

apresentar ou requerer. Diante da exigência legal e tendo em vista que a 

parte autora, apesar de devidamente intimada para corrigir a falha, 

permaneceu inerte, deve a exordial ser indeferida, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Sendo assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, após o trânsito em julgado, arquivando-se ao final. As custas 

processuais serão pelo autor, todavia não há condenação em honorários 

sucumbenciais, pois não houve apresentação de resposta. Sobrevindo 

recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para 

contrarrazões, após, remetam-se ao E. TJMT. Tudo cumprido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001017-77.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PEIXE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA MORARA OAB - PR86586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DA SILVA PEIXE (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH 1001017-77.2019.8.11.0108 AUTOR(A): MARIO PEIXE 

Advogado do(a) AUTOR(A): MAIARA MORARA - PR86586 REU: CARLOS 

EDUARDO DA SILVA PEIXE A parte autora manifestou-se pela desistência 

da presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido 

citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com 

fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da 

ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas 

pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência 

de contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000007-95.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SUCUPIRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEDRO COZER (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1000007-95.2019.8.11.0108. AUTOR(A): 

SUCUPIRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP REU: DARCI PEDRO 

COZER SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta 

por SUCUPIRA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA em face de DARCI 

PEDRO COZER. No andamento nº 22628551 as partes informam que 

firmaram acordo, pugnando pela sua homologação, e pela extinção do 

processo. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido Analisando os autos vislumbro que o negócio 

jurídico entabulado denota regularidade, comportando pois, homologação. 

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 
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jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes. Por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Nos termos 

do artigo 90, § 3º, do CPC, as partes ficam dispensadas do pagamento 

das custas processuais remanescentes, tendo em vista que a transação 

ocorreu antes da sentença. Os honorários serão conforme pactuado no 

acordo. Por se tratar de ato incompatível com o direito de recorrer (art. 

1.000 do CPC), certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, 

com as baixas e comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-61.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA ROSA TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000201-61.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:EMERSON DA 

ROSA TRINDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DE 

MATOS BORGES POLO PASSIVO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS 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: Audiências de Conciliação Data: 24/03/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - 

CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 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: 1000203-31.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BORGES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIRA JOAQUIM SOARES SANTOS BRITO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000203-31.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:ALEX BORGES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO BIRCK POLO 

PASSIVO: JACIRA JOAQUIM SOARES SANTOS BRITO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 24/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 

223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15909 Nr: 623-78.2005.811.0108

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzane Grun Marafon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Cesário Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão da 

oficiala de justiça e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21273 Nr: 668-77.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI TUSSET ZEMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO FRANÇA, LUIS CARLOS 

MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de sua 

procuradora, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão da 

oficiala de justiça, em especial apresentar o endereço atualizado do 

requerido Luiz Carlos Marques da Silva para nova tentativa de citação.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000186-64.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000186-64.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): JOSE RODRIGUES DIAS REU: GERENCIA INSS CPA - 

CUIABÁ/MT Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não há aportado 

aos autos o comprovante de endereço da parte autora. Assim, INTIME-SE 

o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou 

a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do CPC. Após, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66753 Nr: 393-17.2019.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BUENO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado DOUGLAS BUENO DOS SANTOS, nas infrações 

do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/2006; 

no delito de associação ao tráfico de drogas, inserto no artigo 35 da Lei 

11.343/2006; no crime de corrupção de menores, capitulado no artigo 

244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e posse irregular de arma 

de fogo de uso permitido, previsto no artigo 16, inciso I, da Lei 10.826/03, 

razão pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita observância aos 

artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51524 Nr: 208-86.2013.811.0085

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMADDPJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/MT 24.195, VANESSA CRISTINA TASSINO - OAB:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANESSA CRISTINA 

TASSINO, para devolução dos autos nº 208-86.2013.811.0085, Protocolo 

51524, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000573-16.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ALEI GOULART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX ALEI GOULART OAB - MT8403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Intimação do PROMOVENTE 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: 1000637-26.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000637-26.2019.8.11.0085. Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em 

todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVE-SE 

com as baixas e anotações de praxe. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do 

Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62346 Nr: 1206-39.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feliciano Roca Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em face de Feliciano Roca Filho, na qual foi designada 

Sessão Plenária do Tribunal do Júri para dia 20/02/2020, às 09h00min.

Às fls. 260, o causídico nomeado para a defesa do réu requereu a 

redesignação da referida sessão de julgamento, sob alegação de que 

possui sustentação oral na Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso no dia 21/02/2020, que será realizada às 09h00min, da qual foi 

intimado em data anterior a intimação acerca da presente Sessão do 

Tribunal do Júri designada, tornando impossível o comparecimento nesta 

oportunidade, vez que necessita sair no dia 20/02 para possa chegar a 

tempo para a Sustentação Oral na Comarca da Capital, em razão da longa 

distância até aquele Juízo.

Diante disso, estando justificada a impossibilidade de comparecimento do 

advogado dativo na sessão de julgamento aprazada, defiro o requerido às 

fls. 260 e determino:

1 – Antecipo a Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia 19/02/2020, 

às 09h00min.

2 - Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas, nos respectivos 

endereços consignados aos autos, fazendo constar do mandado a data, 

horário e local da Sessão Plenária.

3 - Expeça-se ou adite(m)-se a(s) carta(s) precatória(s) para intimação 

das testemunhas residentes fora da comarca e desde já consigno que 

estas não serão obrigadas a comparecer em Plenário, bem como ressalto 

que caso as testemunhas não sejam encontradas para realização do júri, 

não será a sessão redesignada, motivo pelo qual serão exibidos os vídeos 

dos depoimentos por elas prestados na fase de instrução, se for o caso.

4 - Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário, inclusive para notificação dos 

jurados, os quais poderão ser intimados da nova data do Júri em balcão, 

na oportunidade do comparecimento para a sessão redesignada, caso já 

tenham sido intimadas.

Às providências.

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000762-40.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCLIDES CAPELARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000762-40.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

LEOCLIDES CAPELARI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS. 

Intimem-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias junte aos 

autos a certidão do trânsito em julgado da sentença que pretende liquidar, 

sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000835-12.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

Q. L. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000835-12.2019.8.11.0102. VISTOS. QUERIN LY 

BATEZINI PINHEIRO ajuizou a presente ação de guarda e alimentos c/c 

pedido de tutela de urgência, em face EMERSON SANTOS GONÇALVES, 

ambos qualificados nos autos. A parte autora pleiteia os benefícios da 

justiça gratuita, alegando não dispor de recursos para custear as 

despesas processuais, contudo, verifico que não juntou aos autos 

quaisquer documentos que comprovem tal alegação. Portanto, nos termos 

do que dispõe o artigo 321 do CPC/2015, INTIME-SE A PARTE AUTORA 

para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, comprove os pressupostos 

da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício, nos 

termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo facultado à 

parte, no mesmo prazo, proceder ao recolhimento das despesas 

processuais. Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as 
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providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos conclusos. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Vera/MT, 7 de 

janeiro de 2020. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000677-54.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PEDRO ZORDAN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PRICILA DA SILVA GUOLLO (TERCEIRO INTERESSADO)

ASSIS JUNIOR GUOLLO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000677-54.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, por meio 

de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo 

proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento. VERA, 5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000690-53.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MENEGUIT DE CARVALHO OAB - RJ155473 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONI EDEN BAQUETA FAVARO (REQUERIDO)

JOAO EDEN ZAMARIAN FAVARO (REQUERIDO)

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMERITON NEGRAO DE OLIVEIRA OAB - PR05779 

(ADVOGADO(A))

WALDEMERITON NEGRAO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - PR15980 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000690-53.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, por meio 

de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo 

proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento. VERA, 5 de fevereiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102973 Nr: 838-57.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado Exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias se 

manifeste sobre a certidão e o comprovante de quitação do RPV de fls. 37 

e 38 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63122 Nr: 138-96.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLMES ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:9.344 MT, DONATO CINTO - OAB:9011 MT, LUCIANO SILLES 

DIAS - OAB:6.913-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 INTIMAR o(a) Advogado(a) do Autor para, , no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fl.121.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 132455 Nr: 3005-71.2019.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALDINO VIEIRA DE SOUZA, VANDECI DE 

MORAIS, ISOLINO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229-B/MT

 VISTOS.

 RECEBO a Carta Precatória, uma vez que preenche os requisitos do artigo 

260 e ss. do CPC.

DESIGNO a audiência para o dia 05 DE FEVEREIRO DE 2020, às 17h00min.

INTIME-SE a testemunha para comparecimento a audiência designada, 

servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento.

OFICIE-SE o Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória ou sendo negativas as diligências, DETERMINO a devolução ao 

Juízo deprecante, independentemente de novo despacho, com nossas 

homenagens e as baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 130686 Nr: 1976-83.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS, ADS, MADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Código nº 130686

VISTOS.

Em tempo e considerando o ofício de ref. 68, REDESIGNO a audiência 

aprazada nos autos para o dia 4 DE MAIO DE 2020, ÀS 13 HORAS.

Mantenho inalterados os demais termos e comandos da decisão de ref. 

63.

No mais, considerando o teor do Ofício nº 01/2020-DPE/MT/VFH, 

informando a ausência temporária de Defensor Público nesta Comarca 

(ref. 73), e considerando que a acusada está patrocinada pela Defensoria 

Pública neste feito, fica, desde já, NOMEADO (A) como advogado (a) 

dativo (a) o (a) Dr. HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - OAB/MT 

23089/O para atuar na defesa dos denunciados. Ressalto que os 

honorários serão fixados em momento oportuno. INTIME-SE o advogado 

nomeado.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118891 Nr: 2392-22.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdPRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 
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OLIVEIRA - OAB:6280B

 INTIMAR o advogado do requerido acerca do inteiro teor da sentença de 

ref. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124678 Nr: 10823-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA JANINE DE SOUZA PENHA 

- OAB:MA 9351, KASSIO JORGE DE CARVALHO GUILHON ROSA - 

OAB:MA 12087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca 

do estudo psicossocial de ref. 40, nos termos do despacho de ref. 15 e da 

decisão de ref. 43, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130338 Nr: 1771-54.2019.811.0102

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Oguido Ogama - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista que a requerente era 

assistida 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. 

CÍCERO AUGUSTO SANDRI - OAB/MT 11912/B, para atuar no interesse da 

parte requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70218 Nr: 471-72.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:OAB/MT 9876, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - 

OAB:OAB/MG 113.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Código nº 70218

VISTOS.

Jarbas Lindomar Rosa manejou a presente Ação de Execução de Título 

Extrajudicial em face de Carlos Eduardo Bassani, devidamente qualificado 

nos autos.

O Exequente à fl. 327/327-vº, pleiteia sua nomeação como depositário fiel 

do bem penhorado à fl. 326-vº, com a expedição de mandado de imissão 

na posse.

É o relato. Decido.

Inobstante os argumentos trazidos pelo exequente, de acordo com o art. 

805, do Código de Processo Civil, o processo deve ocorrer da forma 

menos gravosa para o executado, por meios igualmente idôneos para a 

obtenção do direito pretendido pelo credor.

Verifica-se nos autos que a penhora recaiu tão somente sobre 30% (trinta 

por cento) da área da Fazenda Flor da Mata de propriedade do executado, 

não tendo sido requerido, nem penhorado, os lucros e rendas auferidos 

da área propriamente dita.

Ademais, depreende-se dos autos que o imóvel sequer foi avaliado (fl. 

326).

Assim sendo, não há que se falar em imissão na posse do imóvel, 

porquanto a execução esta garantia pela constrição, até a regular 

realização da venda judicial do bem penhorado.

Ressalta-se que, em se tratando de penhora de bem imóvel rural, o 

depósito do bem é conferido, em princípio, ao próprio executado (art. 840, 

inciso III, do CPC), motivo pelo qual não comporta deferimento os pedidos 

de fl. 327.

Com efeito, tenho que imperiosa a realização de avaliação do bem 

constrito, antes da designação de hasta pública, eis que o bem nunca foi 

avaliado e tal requisito é imprescindível.

Assim, EXPEÇA-SE carta precatória a comarca de Feliz Natal/MT, para que 

seja realizada a avaliação judicial do bem penhorado à fl.326-vº, 

observando a redação do art. 872, do CPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca da avaliação.

Nomeio o executado como fiel depositário do bem penhorado (fl. 326-vº), o 

qual deverá ser intimado do encargo e prestar o devido compromisso de 

fiel depositário.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vera/MT, 4 de fevereiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 102562 Nr: 495-61.2014.811.0102

 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: ARMANDO PEREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA DOS SANTOS SILVA, DIRCEU 

CASPANI LEHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:MT 9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA - OAB:18.573-A

 Código nº 102562

VISTOS.

ARMANDO PEREIRA MACHADO manejou a presente Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico em face de NEUZA DOS SANTOS SILVA e DIRCEU 

CASPANI LEHN, esses últimos regularmente qualificados nos autos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se à fl. 274 a notícia de 

falecimento do Autor, sendo que até o presente momento não foi realizada 

a regularização processual.

É o relato. Decido.

Diante da notícia da morte do autor (fl. 274), INTIME-SE o advogado até 

então constituído por esse para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos a respectiva certidão de óbito.

Se a providência for atendida no prazo assinalado, nos termos do Art. 

313, inciso I, §§ 1º e 2º, do CPC, SUSPENDO, desde já, o feito por 30 

(trinta) dias, a fim de possibilitar a regularização processual, com a 

substituição do polo ativo, devendo informar a existência de inventário e 

eventual inventariante, a fim de aferir a adequada substituição do 

Espólio/Sucessor/herdeiro.

Decorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vera/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108061 Nr: 1375-19.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para INTIMAR o advogado requerente, para 

informar que o Precatório fora cadastrado no sistema do Tribunal (SRP). 

Para acompanhamento, deverá o advogado acessar a consulta de 

processo no PJE segundo grau, através do número 

1001222-08.2020.8.11.0000.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 728 de 732



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108062 Nr: 1376-04.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para INTIMAR o advogado requerente, para 

informar que o Precatório fora cadastrado no sistema do Tribunal (SRP). 

Para acompanhamento, deverá o advogado acessar a consulta de 

processo no PJE segundo grau, através do número 

1001185-78.2020.8.11.000.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110761 Nr: 732-27.2016.811.0102

 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: SUELI PALMEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS GONÇALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE SÁ PEREIRA 

- OAB:25351/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a advogada dativa nomeada, objetivando dar-lhe ciência de sua 

nomeação, para atuar na defesa dos interesses da parte requerente, bem 

como para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114166 Nr: 468-73.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR SANSIGOLO, ALEX SANDRO FARIAS 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista que a requerente era 

assistida 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. 

CÍCERO AUGUSTO SANDRI - OAB/MT 11912/B, para atuar no interesse da 

parte requerida

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125182 Nr: 2294-03.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JUNIOR EVERTON ZANATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista que a requerente era 

assistida 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 o advogado Dr. 

CÍCERO AUGUSTO SANDRI - OAB/MT 11912/B, para atuar no interesse da 

parte requerida

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129568 Nr: 1345-42.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA, 

LEONILTON LIMA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista que a requerente era 

assistida 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. 

CÍCERO AUGUSTO SANDRI - OAB/MT 11912/B, para atuar no interesse 

das partes requeridas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31179 Nr: 24-31.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA LUNAR LTDA., CLAUDETE 

VENTURIN EBERHARD, SANDRA REGINA BOEING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da executada, devendo permanecer o 

bloqueio de transferência em todos os veículos de fl. 150.Após, nada 

sendo requerido pelas partes, suspenda-se o processo pelo prazo de 01 

( u m )  a n o ,  e m  v i r t u d e  d o  p a r c e l a m e n t o  d a 

dívida.Intimem-se.Cumpra-se.Vera/MT, 04 de fevereiro de 2020.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33682 Nr: 49-44.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUDI GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE 

DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:22627, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA 

- OAB:6280-B

 Código nº 33682

VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 149.

Para tanto, considerando que o advogado do executado possui poderes 

para receber e dar quitação (fl. 150), EXPEÇA-SE alvará de levantamento 

do valor depositado às fls.131/132, conforme decisão e fl. 148-v, 

transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada às fls. 149, de 

titularidade do causídico.

Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Vera/MT, 28 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 130022 Nr: 1593-08.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WINGRID FLORENCE DA SILVA DIAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES D AGOSTINI GOULART 

- OAB:27178/O

 Código n° 130022

VISTOS.

Inicialmente, considerando o teor do Ofício nº 01/2020-DPE/MT/VFH, 

informando a ausência temporária de Defensor Público nesta Comarca 

(ref. 152), e considerando que a acusada está patrocinada pela 

Defensoria Pública neste feito, fica, desde já, NOMEADO (A) como 

advogado (a) dativo (a) o (a) Dr (a) ELVES D AGOSTINI GOULART - 

OAB/MT 27178/O para atuar na defesa da denunciada. Ressalto que os 

honorários serão fixados em momento oportuno. INTIME-SE o advogado 

nomeado.

Diante da certidão à ref. 139, OFICIE-SE ao Setor de Monitoramento 

Eletrônico para designar data para a manutenção ou, se necessário, 

substituição da tornozeleira eletrônica da acusada, intimando-se a ré para 

comparecer no dia informado.

Após, certifique-se e dê-se CIÊNCIA ao MPE e à Defesa.

Aguardem-se os autos em cartório até a audiência aprazada, sem prejuízo 

de conclusão do feito para análise de eventuais pedidos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000718-21.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CRESTANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON WUTZKE (EXECUTADO)

SIGUARDO WUTZKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000718-21.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: 

LEONARDO CRESTANI EXECUTADO: SIGUARDO WUTZKE, JEFFERSON 

WUTZKE Vistos. Inicialmente, cabe consignar que a assistência judiciária 

gratuita foi instituída para possibilitar que todos possam ter acesso amplo 

e irrestrito à atividade jurisdicional, independentemente de se tratar de 

pessoa física ou jurídica, e só deve auferir de seus benefícios aquele que 

efetivamente não é detentor de condições para arcar com os custos do 

processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. No 

caso dos autos, compulsando detidamente o feito, extrai-se que as partes 

firmaram contrato de compra e venda de soja que, atualizado, soma o 

valor de R$ 706.130,60 (setecentos e seis mil cento e trinta reais e 

sessenta centavos), evidenciando, portanto, a parte exequente não é 

hipossuficiente, podendo arcar com as custas processuais sem prejuízo 

de seu sustento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da 

gratuidade judicial e determino o recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, com o 

consequente cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 

290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

VOLVAM-ME conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000734-72.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA LIMA (REQUERENTE)

ALFREDO DE LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT14125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000734-72.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

ALFREDO DE LIMA NETO, MARIA APARECIDA SILVA LIMA Vistos. É firme 

na jurisprudência o entendimento de que “A concessão dos benefícios da 

justiça gratuita ao espólio depende da comprovação de sua 

hipossuficiência, pelo inventariante” [TJ-SP - EMBDECCV: 

20048146020198260000, Rel. Carlos Alberto Lopes, 18ª Câmara de Direito 

Privado, DJ 09/04/2019]. Desse modo, nos termos do artigo 99, § 2º, do 

CPC, INTIME-SE a parte autora para que comprove, no prazo de 15 

(quinze) dias, os pressupostos legais da justiça gratuita, juntando aos 

autos os seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas 

declarações de Imposto de Renda, Certidões do Detran e Registro de 

Imóveis da Comarca, a fim de que se possa analisar, em profundidade, se 

faz jus ao benefícios pleiteado. Nesse ponto, ressalto que, consoante 

decidiu o e. TJMT, no AI 1003856-79.2017.8.11.0000, “O benefício em tela 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. 

Mas, evidentemente, não é este o caso do Agravante”. Acrescente-se, 

ainda, que “revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa”. Fica facultado à parte o recolhimento das custas no mesmo 

prazo acima estabelecido. Efetuado o pagamento ou decorrido o prazo, 

RETORNEM conclusos. INTIME-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-10.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MOURA MOREIRA OTICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT23089/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCDS CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIEGO DE OLIVEIRA MOURA OAB - 036.111.881-31 (REPRESENTANTE)

ANDRIELI MOREIRA OAB - 058.910.829-85 (REPRESENTANTE)

 

Processo n. 1000031-10.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: HAVNNER 

WILSON CARDOSO DE ANDRADE - MT23089/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 20/03/2020 Hora: 14:00 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-43.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON VIEIRA OSSUNA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000098-43.2018.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 27/03/2020 Hora: 10:00 , 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 
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processuais. VERA, 5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-40.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO MARIO FERRONATO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000374-40.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 27/03/2020 Hora: 10:20 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 5 de fevereiro de 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANATINGA 

 

EDITAL N. 3/2020-CA 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO TESTE SELETIVO PARA 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA A VAGA DE 

ESTAGIÁRIO DESTA COMARCA, NO USO  DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... 

 

Torna público o gabarito definitivo do Teste Seletivo para formação de 

cadastro de reserva para estagiários(as) de nível superior em Direito, realizado em 26.1.2020, a saber:  

 
QUESTÃO A B C D 

01  X   

02    X 

03  X   

04  X   

05 X    

06   X  

07 X    

08    X 

09 X    

10   X  

11   X  

12 X    

13  X   

14   X  

15    X 

16  X   

17 X    

18    X 

19   X  

20   X  

21    X 

22 ANULADA 

23  X   

24    X 

25  X   

 

Considerando o disposto no item 8.1 e seguintes do Edital n.º 14/2019-

CA, a classificação dos candidatos é a seguinte: 

 
Ordem Nome Acertos Nota Situação 

1º Igor Augusto Tondello Rodrigues 20 8,00 Classificado 

2º Luciene Ramos Daniel 17 6,80 Classificada 

3º Hugo Cesar Mendes Reveles 15 6,00 Classificado 

4º Natasha Fabrin Silva 13 5,20 Classificada 

 

Considerando o disposto no item 9.1 subitem “c” do Edital n.º 14/2019-

CA, ao resultado final do Processo Seletivo, caberá recurso a ser interposto no prazo de 02 (dois) dias, a 

contar do primeiro dia útil subsequente à divulgação. 

 

De acordo com o item 9.2 do mencionado Edital, “os recursos deverão 

ser interpostos no Setor de Protocolo do Foro da Comarca de Paranatinga, devidamente 

assinados.”  
 

Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer 

outro meio além do previsto no item 9.2, já mencionado. 
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Determina-se a publicação deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico, 

para conhecimento de todos os interessados, bem como em obediência ao princípio da publicidade. 

 

Cumpra-se. 

 

 Paranatinga/MT, 5 de fevereiro de 2020. 

 

                   Luciana Braga Simão Tomazetti 

                    Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO  

COMARCA DE PARANATINGA 

 

EDITAL Nº 02/2020 –PRAZO 45 DIAS 

CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL 

       

 A Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, Alciene 

Aparecida Nunes Sacramento, designada pela Portaria nº 045/2013, de 16/05/2013, de acordo com a 

listagem de eliminação de documentos de fls. 05, 06/20 e 21/30, dos autos de pedido de providências n. 

144-58.2020.811.0044, código 104007, em que consta como Requerente a Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos (CPAD) de Paranatinga, 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 Paranatinga, Estado de 

Mato Grosso, eliminará os documentos abaixo relacionados relativos ao período de 1996 a 2017. 

 

   

DOCUMENTOS CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A TABELA DE TEMPORALIDADE 

DO PODER JUDICIÁRIO 

VARA ÚNICA 
Código do 

Processo 

Data da Baixa 

Definitiva 
Exequente Executado Maço 

5324 25/02/2005 Fazenda Nacional Mauro Rosa da Silva, Mercado Rosa 89 

139 10/10/1996 
Conselho Regional de Corretores 

de Imóveis - CRECI 
Ormindo Soares da Silva 01 

36 26/09/1996 SUNAB Lucimar Antonia Ferreira - Drogafarma 01 

110 09/10/1996 SUNAB Paulo Arthur de Moura – Comercial Feirão 01 

109 21/01/1997 Idem Maria José Bezerra – Mercadinho Romalu 07 

111 18/11/1996 Idem 
Abilio Campos Melo – Casa de Carne São 

Francisco 
03 

1792 30/04/1997 IBAMA João Carlos de Carvalho 15 

1786 18/07/1997 Idem Serraria Pires da Mata Ltda 19 

42 27/05/1997 Fazenda Pública Estadual Serralheria Lana Ind. E Com. Ltda 16 

112 05/06/1997 SUNAB 
Nivaldo da Silva – ME – Açougue e 

Mercearia Rondon 
16 

1793 09/06/1997 IBAMA Osvaldo da Silveira Louzada 17 

1778 22/07/1997 Fazenda Nacional D. A. Nogueira e Cia Ltda 19 

1803 25/07/1997 Fazenda Pública Estadual Olinda Coelho de Souza 19 

1824 17/02/1998 Fazenda Pública Estadual Carlos Moreira da Silva 26 

1759 29/10/2015 SUNAB 
Dist. De Bebidas J. Novaes e Cia Ltda – 

Comercial Bandeirantes 
23 

1823 14/07/1998 Comissão de Valores Imobiliários Jacutinga Agropecuária S/A 23 

1806 03/07/1998 Fazenda Nacional 
Coparol – Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda 
30 

3584 11/01/2001 
Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado de MT 

Coparol Comércio de Produtos 

Agropecuários 
50 

1788 18/08/2000 IBAMA Ormindo Soares da Silva 23 

90 25/05/2000 INSS Câmara Municipal de Paranatinga 44 

1787 05/09/2002 IBAMA Sérgio Pedro Feltrin 40 

1826 11/06/2002 Fazenda Pública Estadual Coparol Com. Produtos Agrop. Ltda 64 

1795 24/04/1997 Idem Irineu da Rocha 15 

3899 28/01/2002 Idem Paulo Pereira Nogueira 61 

4337 19/12/2001 Idem Irene Zampieri Limoli 59 

3846 19/11/2001 Idem Celestino Rodrigues da Silva 59 

1834 08/01/2002 Idem Coparol Com. Prod. Agropecuários Ltda 59 

     

  

DOCUMENTOS CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A TABELA DE TEMPORALIDADE 

DO PODER JUDICIÁRIO 

SEGUNDA VARA  
Código do 

Processo 

Data da Baixa 

Definitiva 
Exequente Executado Maço 

31717 25/02/2013 Município de Paranatinga José Teodoro Rodrigues  371 

31710 19/03/2013 Idem Joaquim Pereira dos Santos 371 

Disponibilizado - 06/02/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10672 Caderno de Anexos Página 4 de 21



31636 19/03/2013 Idem Umberto Antonio Souza Barros 371 

31681 05/08/2013 Idem Isac Gomes Bezerra 387 

31722 05/08/2013 Idem Maria Rosa Corrêa  387 

24393 05/08/2013 Idem Manoel Arjona 387 

24316 05/08/2013 Idem Arlindo Fastino Ferreira 387 

10832 07/08/2014 

Conselho Regional de 

Engenharia, arquitetura e 

agronomia de MT 

Antonio da Rocha Corrêa 508 

54140 07/08/2014 Paranatinga Adauto Aparecido Nogureira 508 

24437 07/08/2014 Idem Benjamim Lopes da Silva 508 

50830 07/08/2014 Idem Bras Simões Borges 508 

29522 07/08/2014 Idem Eurides Silva Pereira 508 

54129 07/08/2014 
Município de Gaúcha do Norte - 

MT 
Domicio Domingos Carlos 508 

53269 07/08/2014 Gaúcha do Norte - MT Gonçalo Rodrigues Maciel 508 

50702 25/09/2013 Paranatinga Ilário Fideski –ME 396 

50793 25/09/2013 Idem Edilson Pereira dos   Reis - Me 396 

29528 25/09/2013 Idem Eunice Ferreira dos Santos 396 

50809 25/09/2013 Idem Alonso Gonçalves dos Reis 396 

50805 25/09/2013 Idem Antonio Francisco Peres 396 

27798 25/09/2013 Fazenda Nacional N. B. do Prado e Cia Ltda - Me 396 

13340 26/11/2012 Paranatinga Espólio de Armelindo Moretto 362 

13235 26/11/2012 Idem  Idem 362 

13238 26/11/2012 Idem Idem 362 

13330 26/11/2012 Idem Idem 362 

13285 26/11/2012 Idem Idem 362 

13337 26/11/2012 Idem Idem 362 

13289 26/11/2012 Idem Idem 362 

13283 26/11/2012 Idem Idem 362 

13309 26/11/2012 Idem Idem 362 

13287 26/11/2012 Idem Idem 362 

13268 26/11/2012 Idem Idem 362 

13299 26/11/2012 Idem Idem 362 

13221 26/11/2012 Idem Idem 362 

13281 26/11/2012 Idem Idem 363 

13315 26/11/2012 Idem Idem 363 

13223 26/11/2012 Idem Idem 363 

13302 26/11/2012 Idem Idem 363 

13319 26/11/2012 Idem Idem 363 

13312 26/11/2012 Idem Idem 363 

13336 26/11/2012 Idem Idem 363 

13314 26/11/2012 Idem Idem 363 

13339 26/11/2012 Idem Idem 363 

13214 26/11/2012 Idem Idem 363 

13295 26/11/2012 Idem Idem 363 

13272 26/11/2012 Idem Idem 363 

13305 26/11/2012 Idem Idem 363 

13291 26/11/2012 Idem Idem 363 

13240 26/11/2012 Idem Idem 363 

13244 26/11/2012 Idem Idem 363 

13255 26/11/2012 Idem Idem 363 

13301 26/11/2012 Idem Idem 363 

13216 26/11/2012 Idem Idem 363 

13261 26/11/2012 Idem Idem 363 

31705 20/12/2012 Idem Cid de Holleben 364 

     13274 26/11/2012 Idem Espólio de Armelindo Moretto 364 

13219 26/11/2012 Idem Idem 364 

13540 26/11/2012 Idem Idem 364 

13254 26/11/2012 Idem Idem 364 

13333 26/11/2012 Idem Idem 364 

13328 26/11/2012 Idem Idem 364 

13321 26/11/2012 Idem Idem 364 

13297 26/11/2012 Idem Idem 364 

13332 26/11/2012 Idem Idem 364 

13324 26/11/2012 Idem Idem 364 

13279 26/11/2012 Idem Idem 364 

13252 26/11/2012 Idem Idem 364 

13232 26/11/2012 Idem Idem 364 
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13258 26/11/2012 Idem Idem 364 

13247 26/11/2012 Idem Idem 364 

13306 26/11/2012 Idem Idem 364 

13263 26/11/2012 Idem Idem 364 

13270 26/11/2012 Idem Idem 364 

13260 26/11/2012 Idem Idem 364 

24422 05/06/2014 Idem Miranda Gonçalves de Oliveira 484 

50819 05/06/2014 Idem Antônio Alves da Silva 484 

29551 05/06/2014 Idem Edinalva Silva de Souza 484 

31640 05/06/2014 Idem João Batista Stefanes 484 

18713 12/12/2013 
Conselho Regional de 

Contabilidade de MT 
Elear Rosa 434 

13197 12/12/2013 Paranatinga Cid de Holleben 434 

24265 12/12/2013 Idem Vivaldo Medeiros Suzarte 434 

33202 17/10/2017 Fazenda Nacional Jaime Dias Pereira Filho 837 

56874 17/10/2017 Gaúcha do Norte - MT Geraldo Matias Lemes 837 

61813 17/10/2017 Fazenda Pública Estadual 

Dias e Dias Ltda, 

Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira 

837 

51821 17/10/2017 Fazenda Pública Estadual 

W M Passos, 

Graziele Ferreira, 

Wellington Miranda 
837 

9188 24/04/2015 Fazenda Pública Nacional Comercial de Caça e Pesca Perotti Ltda 621 

6430 24/04/2015 Fazenda Pública Nacional Comercial de Caça e Pesca Perotti Ltda 621 

9194 24/04/2015 Fazenda Pública Nacional Comercial de Caça e Pesca Perotti Ltda 621 

27060 09/05/2016 Fazenda Pública do Estado de MT 

H. D. Santos e Cia Ltda, 

Sonia Coelho, 

Helman Disnei 
720 

31643 09/05/2016 Paranatinga José Carlos Giasson 721 

24374 09/05/2016 Idem Astidor da Silva Cunha 721 

29519 08/02/2017 Idem Alfeu Lopes Agaio 776 

24348 10/01/2017 Idem Aurora Construções e Serviços Ltda 775 

1766 03/01/2017 
Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia de MT 
Coelho e Nascimento 774 

50712 08/02/2017 Paranatinga Francisco Vicente Southi 776 

18906 29/11/2016 Fazenda Pública Estadual 
CAAEPA – CIA Autonoma de Água e 

Esgoto de Paranatinga 
768 

65163 29/11/2016 Paranatinga Fazenda Pública Estadual 768 

1796 08/09/2016 Fazenda Pública Estadual J. C. Vidros Ltda 751 

29508 09/11/2016 Paranatinga Alipio Souza Reis 765 

50683 03/01/2017 Idem Construtora Juruena Ltda 773 

6414 01/12/2016 Fazenda Pública Nacional Pimenta Júnior e Viana Ltda 769 

67530 07/03/2017 
Estado de MT, Na Pessoa do 

Procurador Geral do Estado 

Compensados Parana-ta Ltda -Epp, 

Raquel Lopes dos Reis 

Oswaldo Aparecido Vicentini 
785 A 

24361 08/02/2017 Paranatinga Eduardo Rodrigues de Souza 779 

53266 04/11/2016 Gaúcha do Norte - MT Claudenor Francisco de Jesus 761 

61789 08/09/2016 Fazenda Pública Estadual 

W. M Passos, 

Wellington Miranda, 

Graziele Ferreira 
752 

53289 23/02/2016 Gaúcha do Norte- MT Humberto Sinivaldo Buque Leme 711 

32715 12/02/2016 Fazenda Pública do Estado de MT 

Paranatinga Nutrição Animal Ltda, 

Alessandro 

Augusto, 

Daniel Cerioli 

 

707 

32794 01/08/2016 União- Fazenda Nacional Posto Laraianas Ltda 07 

29527 30/05/2016 Município de Paranatinga-Mt Lindomar Elias Dela Justina 730 

24307 24/05/2016 Município de Paranatinga-Mt Bethania Antonieta Alarcão de Melo 727 

54170 30/05/2016 Município de Paranatinga- Mt Arlinda Valéria Alarcão da Silva 730 

6420 29/03/2017 Fazenda Pública Nacional 
Raul Ferreira Pereira-me 

Raul Ferreira Pereira 
786 

5314 09/06/2016 Fazenda Nacional 

João Carlos de Carvalho Rezende e Cia 

Ltda 

João Carlos de Carvalho Rezende 
736 

29552 21/11/2014 Município de Paranatinga-Mt Odelar Francisco da Silva 550 

27563 21/11/2014 
Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso 

Veronil dos Santos 

Veronil dos Santos 
550 

29538 21/11/2014 Município de Paranatinga-Mt João José de Souza 551 
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24421 21/11/2014 Município de Paranatinga-Mt 
Espólio de Carlos Moreira da Silva 

Joana de Campos Moreira 

551 

 

 

 

24328 21/11/2014 
Município de Paranatinga-Mt 

 
Manoel Paulo Maia 

551 

 

13191 21/11/2014 
Município de Paranatinga-Mt 

 
Adão Siqueira Campos 551 

20231 10/12/2014 Fazenda Pública Estadual 

H.d.Santos & Cia Ltda 

Sonia Coelho de Souza 

Helman Disnei dos Santos 
558 

31617 10/12/2014 Município de Paranatinga-Mt Ivo Antonio Bassi 
558 

 

29585 16/09/2014 Município de Paranatinga-Mt Arnaldo Garcia da Silva 520 

31682 16/09/2014 Município de Paranatinga-Mt Jussarai Marta da Silva 520 

54185 24/11/2014 Município de Paranatinga-Mt Enio Waldir Fengler 553 

54099 24/11/2014 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Antoninho Kunsler 553 

24427 24/11/2014 Município de Paranatinga-Mt Carlos Moreira da Silva Me 553 

13250 26/11/2012 Município de Paranatinga-Mt Espólio de Armelindo Moretto 365 

13211 26/11/2012 Município de Paranatinga-Mt Espólio de Armelindo Moretto 365 

13325 26/11/2012 
Município de Paranatinga-Mt 

 
Espólio de Armelindo Moretto 365 

13266 26/11/2012 Município de Paranatinga-Mt Espólio de Armelindo Moretto 365 

13293 26/11/2012 Município de Paranatinga-Mt Espólio de Armelindo Moretto 365 

13276 10/11/2005 Município de Paranatinga-Mt Douglas Blini 03 

13178 10/11/2005 Município de Paranatinga-Mt Francisco Xavier Kipper 05 

13180 07/11/2005 Município de Paranatinga-Mt Francisco Xavier Kipper 04 

7261 18/07/2006 Fazenda Pública Nacional Posto Salto da Alegria Ltda 26 

9769 07/11/2005 
Conselho Regional de 

Odontologia de Mato Grosso 
Jorge José Zamar Neto 04 

50715 29/03/2017 Município de Paranatinga-Mt Carlos Alberto Teixeira 786 

21114 04/05/2017 Fazenda Nacional Posto Laraianas Ltda 795 

32484 18/05/2015 
Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso 
Elizabeth Suzuki Beal Epp 632 

 

9163 
 

18/05/2015 

 

Fazenda Pública Nacional 

 

Comercial de Alimentos Freitas Ltda 
 

632 

31699 02/06/2015 Município de Paranatinga-Mt Milton Gomes Miranda 638 

31627 02/06/2015 Município de Paranatinga-Mt Natal Silvério Ferreira 638 

50791 02/06/2015 Município de Paranatinga-Mt Nelson Mamoru Kawamata 638 

3572 29/04/2015 Fazenda Pública Nacional Gabriel Ferreira Lima- Casa Goiás 626 

8916 29/04/2015 Fazenda Pública Nacional Serraria Alberton Ltda-Me 626 

29521 04/07/2016 Município de Paranatinga-Mt Ademir Dalla Vechia 691 

54178 27/11/2015 Município de Paranatinga-Mt José Francisco Vezarro 691 

23507 27/01/2016 União-Fazenda Nacional Manoel Cesar de Araújo-Me 705 

62698 10/08/2017 Fazenda Pública Estadual João Bosco dos Santos 817 

19846 03/10/2017 Fazenda Pública Estadual 

Adeusvaldo Alves de Souza &Cia Ltda 

Adeusvaldo Alves de Souza 

Adeusivan Alves de Souza 
834 

28986 03/10/2017 Fazenda Pública Estadual 

Divina Gonçalves de Araujo Figueiredo 

Divina Gonçalves de Araújo Figueiredo 

 
834 

31684 17/10/2017 Município de Paranatinga-Mt 
Hilton Alves Pinto 

Adriana Meneguzzi 
838 

1830 29/05/2017 
Instituto Nacional do Seguro 

Social-Inss 
Bar e Restaurante Rico Lanches Ltda 797 

50706 22/01/2015 Município de Paranatinga-Mt Nereu Nicolodi 580 

31713 22/01/2015 Município de Paranatinga-Mt Lucio Altamir de Sena 580 

24331 27/11/2015 Município de Paranatinga-Mt Maria Eunice Bezerra Buriol 693 

24340 27/11/2015 Município de Paranatinga-Mt Valdenicio Freire Me 693 

24414 27/11/2015 Município de Paranatinga-Mt 
Espólio de Julio Diogenes da Silva 

Aldenira Ferreira da Silva 
693 

24417 27/11/2015 Município de Paranatinga-Mt Espólio de Carlos Armando Picolo 693 

24435 27/11/2015 Município de Paranatinga-Mt Tereza Matos Marques 693 

 

53267 
 

09/11/2015 

 

Município de Gaúcha do Norte-

Mt 

 

Elemar Muhlbeier 
 

682 

56880 09/11/2015 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Nelvo Fritschi 682 

Disponibilizado - 06/02/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10672 Caderno de Anexos Página 7 de 21



54127 09/11/2015 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Mirian Elizabete Wohlemberg 682 

54110 09/11/2015 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Larry Anfilofev 682 

31719 31/03/2015 Município de Paranatinga-Mt Dalvo Ramos Nogueira 617 

54165 31/03/2015 Município de Paranatinga-Mt Lucio Altamir de Sena 617 

28006 11/02/2015 Fazenda Pública Estadual 

H.d.Santos &Cia Ltda 

Sonia Coelho de Souza 

Helman Disnei dos Santos 
598 

7603 11/02/2015 Fazenda Pública Nacional Euclydes Perotti 598 

6379 23/01/2015 Fazenda Pública Nacional Ilário Fideski 589 

1264 23/01/2015 
Conselho Regional de Medicina 

Veterinária de Mt. 
Marcelo Greca Silvena Neto 589 

17399 23/01/2015 

Instituto Nacional de Metrologia 

Normalização e Qualidade 

Industrial Inmetro 

Agrototal Comercial Agropec. Ltda 589 

13170 16/09/2014 Município de Paranatinga-Mt 
Helio Kolling 

Ana Fátima Panosso 
496 

24260 16/09/2014 Município de Paranatinga-Mt João Pedro Farias Me 496 

17398 16/09/2014 

Instituto Nacional de Metrologia 

Normalização e Qualidade 

Industrial Inmetro 

Ademir dos Santos Oliveira Com/ Minas 

Gas 
496 

53397 25/08/2014 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Alvaro Mendes da Silva 510 

29564 25/08/2014 Município de Paranatinga-Mt Maria Rosa Corrêa 510 

29570 25/08/2014 Município de Paranatinga-Mt Valdenor David Marques 514 

50695 25/08/2014 Município de Paranatinga-Mt Maria Rosa Corrêa 514 

54119 26/06/2015 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Mecânica e Auto Peças e S Ltda Me 650 

54172 25/08/2015 Município de Paranatinga-Mt José Galo Gimenez 655 

50721 25/08/2015 Município de Paranatinga-Mt Natal Silvério Ferreira 655 

29513 25/08/2015 Município de Paranatinga-Mt Idevon José Leite 655 

50698 25/08/2015 Município de Paranatinga-Mt José Galo Gimenez 655 

28517 26/06/2015 Fazenda Pública Estadual 
V A Meert Peças e AcessóriosMe 

Vancleir Aparecida Meert 
650 

29248 26/06/2015 Fazenda Pública Estadual M.m Transporte Ltda 650 

29560 22/08/2012 Município de Paranatinga-Mt Albelina Terezinha Borges de Campos 345 

9922 11/09/2012 Fazenda Pública Estadual Almirante Francisco Gomes 345 

54136 16/09/2014 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Orlando Ferri 519 

53284 16/09/2014 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Valdir Wegner 519 

30497 16/09/2014 

Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso-

Crcmt 

Rosilene de Matos Tondorf Nascimento 519 

24345 16/09/2014 Município de Paranatinga-Mt José Luiz David 496 

 

24337 
 

24/01/2011 

 

Município de Paranatinga-Mt 

 

Claúdio Luiz Ducatti 
 

261 

9153 24/01/2011 Fazenda Pública Nacional Irany V Nogueira-Me 261 

7588 24/01/2011 Fazenda Pública Nacional Ilson Peruzzolo 261 

13195 22/08/2012 Município de Paranatinga-Mt Edio Minatto 345 

31624 25/08/2014 Município de Paranatinga-Mt Denisvaldo Pereira da Silva 514 

29500 21/10/2015 Município de Paranatinga-Mt Belino Theodomiro da Silva 669 

24456 07/10/2015 A Fazenda Pública Estadual Clotilde Eva Demschinski 661 

24347 20/10/2015 Município de Paranatinga-Mt Norberto Francisconi 664 

24378 09/11/2015 Município de Paranatinga-Mt Dulcelina de Souza Pereira 679 

4118 27/01/2016 Fazenda Pública Nacional Maximino da Silva & Cia Ltda Me 704 

56879 22/01/2016 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Neusa Cecília Wessner 704 

27157 07/12/2015 Fazenda Pública Estadual Odacir José Fruet 698 

 

24461 
 

09/11/2015 

 

A Fazenda Pública Estadual 

 

Silvana Alves Crestani Me 

Silvana Alves Crestani 

 

683 

 

24259 27/11/2015 Município de Paranatinga-Mt José Francisco Vezarro 692 

29580 24/03/2014 Município de Paranatinga-Mt Isaias Ferreira Rocha 452 

31655 24/03/2014 Município de Paranatinga-Mt Roberto Carlos Akira Matsuyuki 451 

31603 24/03/2014 Município de Paranatinga-Mt Miranda Gonçalves de Oliveira 451 

29507 24/03/2014 Município de Paranatinga-Mt Braz Pimenta Braga 451 

1812 11/02/2015 Fazenda Pública Nacional Antonio Gomes de Almeida 596 
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29572 24/03/2014 Município de Paranatinga-Mt Aquiles Cattani 451 

26117 17/06/2015 Fazenda Pública Estadual 
Nelson Carlos Pedroni-Me 

Nelson Carlos Pedroni 
641 

31647 17/06/2015 Município de Paranatinga-Mt Marcelino Souza Pinto 640 

31651 18/05/2015 Município de Paranatinga-Mt Luzinete Francisca da Silva 630 

24387 30/08/2017 Município de Paranatinga-Mt Espólio de Eder Pereira 826 

18718 10/08/2017 
Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso 

Stec- Serviços Técnico Contabeis 

Domingos Salvio de Souza Guimarães 
819 

29536 24/01/2014 
Município de Paranatinga-Mt 

 
Dorvalina Campos da Silva 376 

24413 24/01/2011 Município de Paranatinga-Mt Custódio Teodoro da Cunha 263 

24285 24/01/2011 Município de Paranatinga-Mt Adelci Santos da Silva 262 

10484 24/01/2011 Fazenda Pública Nacional Terezinha Maria Santana Me 262 

9159 05/08/2013 Fazenda Pública Nacional Batovi Agropecuária s/a 386 

24257 05/08/2013 Município de Paranatinga-Mt Sadi Carlos Kliemann 386 

29119 09/05/2013 

Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis-

Anp 

Alveri da Silva Neto & Cia Ltda 380 

29576 24/06/2013 Município de Paranatinga-Mt Manoel Arjona 382 

31703 27/06/2013 Município de Paranatinga-Mt José Pereira de Oliveira 385 

31613 09/05/2013 Município de Paranatinga-Mt Maria Inacio Dias Pereira 378 

31701 27/06/2013 Município de Paranatinga-Mt Helena Dalsoto 385 

29517 27/06/2013 Município de Paranatinga-Mt Berenice Rocha Guimarães 385 

24293 19/03/2013 Município de Paranatinga-Mt Francisco Xavier de Pontes 373 

24314 19/03/2013 Município de Paranatinga-Mt Nelson Tozi Murai 373 

50780 16/02/2018 Município de Paranatinga-Mt Oi s/a 379 

13176 09/05/2013 Município de Paranatinga-Mt Carlos Alberto Bressan 379 

26118 23/06/2015 Fazenda Pública Estadual 
Nelson Carlos Pedroni-Me 

Nelson Carlos Pedroni 
648 

1763 23/06/2015 Sunab D.de Carli- Churrascaria Gaúcha 647 

10469 23/06/2015 Fazenda Pública Nacional Orivaldo Luiz da Silveira 647 

1774 27/01/2015 Fazenda Pública Nacional Arthur Barbosa de Moura-Me 592 

29525 23/01/2015 Município de Paranatinga-Mt 
Edinalva C. da Silva 

Edinete C. da Silva 
587 

31649 22/01/2015 Município de Paranatinga-Mt João José de Souza 581 

53262 23/01/2015 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Agenor da Costa Correira 590 

1772 11/02/2015 Fazenda Pública Nacional Joaquim Pires da Silva 597 

18637 11/02/2015 
A Fazenda Nacional 

 
José Lairto Longhini 595 

5318 27/06/2011 Fazenda Pública Nacional J Pereira dos Santos-Secos e Molhados-Me 286 

19477 10/05/2010 Fazenda Nacional Hospital e Maternidade São Benedito Ltda 220 

6852 21/10/2009 Fazenda Pública Nacional Posto Laraianas Ltda 193 

16286 21/10/2009 
Ibama- Istituto Brasileiro do Meio 

Ambiente 
Luzimar P dos Santos Comercio 193 

17401 15/12/2010 

Instituto Nacional de Metrologia 

Normalização e Qualidade 

Industrial Inmetro 

Granopar- Arm.Gerais Com. Rep. Ltda 257 

13203 29/09/2009 Município de Paranatinga-Mt Edio Minato 187 

6418 24/05/2010 Fazenda Pública Nacional Antônio Pereira de Oliveira 223 

5330 23/08/2010 Fazenda Pública Nacional Salto da Alegria Comércio Madeiras Ltda 245 

6602 26/05/2009 Fazenda Pública Estadual Arcidio Jung Me 171 

17394 10/03/2009 

Instituto Nacional de Metrologia 

Normalização e Qualidade 

Industrial Inmetro 

Andelson Gonçalves dos Reis 161 

16287 20/08/2008 
Ibama-Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente 
Manfred Zingler-Me 133 

13186 26/05/2009 Município de Paranatinga-Mt 
Geraldo de Castro Ribeiro( Faz. Vale dos 

Sonhos) 
171 

24376 29/04/2011 Município de Paranatinga-Mt Dionésio Pereira Lago 278 

24390 28/02/2011 Município de Paranatinga-Mt Adonio Rosa da Silva 268 

13168 30/05/2011 Município de Paranatinga-Mt Edio Minato 280 

24424 29/04/2011 Município de Paranatinga-Mt Flodoaldo Terra de Moura 277 

24367 29/04/2011 Município de Paranatinga-Mt Manoel Gomes 276 

13246 30/05/2011 Município de Paranatinga-Mt Paulina Lopes da Costa 281 

3574 30/05/2011 União Federal Jarbas da Silva 281 

24327 30/05/2011 Município de Paranatinga-Mt Sebastião David Marques 280 

24368 30/05/2011 Município de Paranatinga-Mt Elio José Stefani 280 

29558 27/02/2014 Município de Paranatinga-Mt Claudinete Botelho Klein 443 
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29711 27/02/2014 Fazenda Nacional Divina Gonçalves de Araujo Figueiredo 445 

30523 27/02/2014 Fazenda Nacional Giovana Fátima Pivetta-me 445 

29511 

 
04/12/2013 Município de Paranatinga-Mt Joel Dourado de França 430 

50776 19/11/2013 Município de Paranatinga-Mt Dorvalina Campos da Silva 424 

28378 18/11/2013 Fazenda Nacional 
Indústria e Comércio de Madeira 

Medianeira Ltda 
423 

13110 04/12/2013 
Comissão de Valores Mobiliários-

Cvm 
Pastoril Agropecuária Santiago s/s 431 

53277 25/08/2014 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Nélio Laske 515 

10662 31/08/2012 
Conselho Regional de Corretores 

de Imóveis-Creci 
Imobiliária Sombra da Mata 348 

27254 22/08/2012 

Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis-

Anp 

Alveri da Silva Neto& Cia Ltda 347 

31630 26/10/2012 Município de Paranatinga-Mt Antonio de Moura Filho 358 

31724 26/10/2012 Município de Paranatinga-Mt Ademir Dalla Vechia 356 

29535 26/10/2012 Município de Paranatinga-Mt Gabriel Ferreira Lima 355 

54182 25/08/2014 Município de Paranatinga-Mt José Maria de Souza 511 

24395 25/08/2014 Município de Paranatinga-Mt Davi Aurazil Nogueira 511 

6395 27/12/2011 Fazenda Pública Nacional Aureliano Ferreira da Silva 312 

24305 31/07/2012 Município de Paranatinga-Mt Edson Dalla Vechia 341 

24319 31/07/2012 Município de Paranatinga-Mt Ivan Egoroff 341 

9431 31/07/2012 Fazenda Pública Nacional Eduardo Luiz Teixeira de Araújo-Me 342 

13183 22/05/2012 Município de Paranatinga-Mt 
Geraldo de Castro Ribeiro (Faz. Vale dos 

Sonhos) 
333 

25161 25/09/2012 

Ibama- Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis 

Onoferni Elievi 350 

24386 09/09/2013 Município de Paranatinga-Mt Ivanir Rosa da Silva 390 

50816 09/09/2013 Município de Paranatinga-Mt Luciane Aparecida Trevisan 389 

50807 09/09/2013 Município de Paranatinga-Mt João Luiz Maranho 389 

1133 05/08/2013 
Brikão Com. e Representação 

Estadual 
Fazenda Pública Estadual 386 

50710 18/10/2013 Município de Paranatinga-Mt Espólio de Armelindo Moretto 403 

50714 18/10/2013 Município de Paranatinga-Mt Henio Stragliotto 403 

50810 18/10/2013 Município de Paranatinga-Mt Elsio Straglioto 403 

50779 18/10/2013 Município de Paranatinga-Mt Nivaldo Teodoro de Castro 403 

24352 
25/10/2013 

 
Município de Paranatinga-Mt Francisval Melo Campos 407 

31657 25/10/2013 Município de Paranatinga-Mt José Augusto Longhini 407 

24343 25/10/2013 Município de Paranatinga-Mt Espólio de Lindaura de Marto Campos 405 

31686 08/10/2013 Município de Paranatinga-Mt Ivan Adriano de Oliveira 398 

 

5316 

 

18/10/2013 

 

Município de Paranatinga-Mt 

 

Hospital e Maternidade Brasil Ltda 

Eduardo da Costa Shimba 

 

402 

50818 05/06/2014 Município de Paranatinga-Mt Ananias Alves Pinto Filho 485 

13199 13/11/2014 Município de Paranatinga-Mt Dalvo Ramos Nogueira 544 

54115 13/11/2014 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Arildo Francisco 542 

29505 01/10/2013 Município de Paranatinga-Mt José Roberto Martins Barbosa 297 

29573 08/10/2013 Município de Paranatinga-Mt Ismael Pina Gomes 397 

31645 08/10/2013 Município de Paranatinga-Mt Valtemir Aparecido da Silva 397 

1768 06/12/2017 Sunab 
Pereira e Marques Ltda-Mercadinho do 

Vizinho 
538 

27561 12/11/2014 
Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso 

Lucinei Alves de Souza 

Lucinei Alves de Souza 
538 

50157 27/10/2014 
Departamento Nacional de 

Produção Mineral-Dnpm 

Giongo Moveis S/a 

Leonardo Giongo 
523 

24372 29/10/2014 Município de Paranatinga-Mt Davi Rossato 536 

 

19852 

 

27/10/2014 

 

Fazenda Pública Estadual 

 

A.I.cainelli 

Antônio Luiz Cainelli 

 

526 

27163 27/11/2014 

Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado de Mato 

Grosso 

Agroveterinária 1000 Ltda (Hidraúlica 

Exata Ltda) 

Marcos Henrique Areas Gonçalves 
559 

53412 21/01/2015 
Município de Gaúcha do Norte- 

Mt 
Jones da Silva Cruz 578 
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1833 21/01/2015 Fazenda Pública Nacional Serraria Pires da Mata Ltda 578 

6381 27/11/2014 Fazenda Pública Nacional J D Junior Comércio 555 

1790 27/11/2014 
O Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente- ibama 
Serraria Pires da Mata Ltda 555 

6393 21/01/2015 Fazenda Pública Nacional Carlos Moreira da Silva 574 

12798 07/08/2014 Fazenda Nacional Nunes e Queiroz e Cia Ltda 503 

50030 29/07/2014 União- Fazenda Nacional Macuco Agropecuária Ltda 502 

25658 24/06/2014 Fazenda Nacional Agropecuária Camila s/a 487 

 

31709 

 

24/06/2014 

 

Município de Paranatinga-Mt 

 

Claudino Luiz Giasson 
 

491 

29578 24/06/2014 Município de Paranatinga-Mt Milton Mazucato 490 

53280 24/06/2014 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Severino Miguel Loss 490 

17395 29/07/2014 

Instituto Nacional de Metrologia 

Normalização e Qualidade 

Industrial Inmetro 

David Pinto Sampaio-Depósito Sampaio 493 

29554 29/07/2014 Município de Paranatinga-Mt Dinair Fagundes de Souza 494 

53399 28/10/2014 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Maria Feix 532 

31688 28/10/2014 Município de Paranatinga-Mt Ananias Alves Pinto Filho 531 

30371 22/04/2014 
Agência Nacional de 

Telecomunicação-Anatel 
Associação Comunitária Vale do Xingu 469 

24324 05/06/2014 Município de Paranatinga-Mt Bras Simões Borges 486 

29582 05/06/2014 Município de Paranatinga-Mt Noel Luiz da Silveira 486 

50814 05/06/2014 Município de Paranatinga-Mt Domingos Savios Guimarães 486 

7607 03/06/2014 Fazenda Pública Nacional João Jorge Mateus 482 

5336 15/04/2014 Fazenda Pública Nacional 
Comercial Ganha Pouco Mat. Construção 

Ltda 
466 

3578 22/05/2014 Fazenda Pública Nacional Ademar Maximino da Silva & Cia Ltda 476 

24286 03/06/2014 Município de Paranatinga-Mt Claudino Luiz Giasson 479 

28379 01/11/2013 Fazenda Nacional Sopave Norte s/a- Mercantil Rural 411 

30482 25/09/2013 
Agência Nacional de 

Telecomunicação-Anatel 
Marcelo Alves Bonilha 395 

9073 25/09/2013 Fazenda Pública Nacional Manoel Antônio Esteves 393 

9189 25/09/2013 Fazenda Pública Nacional Valdecir Ignat-Me 393 

     

 
DOCUMENTOS CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A TABELA DE TEMPORALIDADE 

DO PODER JUDICIÁRIO 

PRIMEIRA VARA 
Código do 

Processo 

Data da Baixa 

Definitiva 
Exequente Executado Maço 

13264 03/04/2013 Município de Paranatinga Espólio de Armelindo Moretto 420 

13245 03/04/2013 Idem Idem 420 

13251 03/04/2013 Idem Idem 420 

13242 03/04/2013 Idem Idem 420 

13329 03/04/2013 Idem Idem 420 

13300 03/04/2013 Idem Idem 420 

13269 03/04/2013 Idem Idem 420 

22996 16/01/2017 IBAMA 
Vicente de Paula Ferreira – EPP e Vicente 

de Paula Ferreira 
845 

26115 16/01/2017 Fazenda Pública Estadual 

Comercial de Caça e Pesca Perotti Ltda, 

Rosangela Terezinha Perotti e Euclides 

Perotti 

845 

6801 16/01/2017 Idem 
Edson Dalla Vechia & Cia Ltda e Edson 

Dalla Vechia 
848 

64306 27/01/2017 Idem 

Estrela Distribuidora de Eletrodomésticos 

Ltda, Aiham Faruk Said, Ruqaia 

Abselmagid Ali Zaben 

850 

28988 27/01/2017 Idem Divina Gonçalves de Araújo Figueiredo 850 

61814 16/01/2017 Idem 
Diass & Dias Ltda, Jaivo Dias Pereira e 

Jairo Dias Pereira 
843 

29534 17/11/2016 Município de Paranatinga João Gomes Bezerra 819 

24445 17/11/2016 Fazenda Pública Estadual 

Comercial de Caça e Pesca Perotti Ltda, 

Rosangela Terezinha Perotti e Euclides 

Perotti 

818 

3573 04/11/2016 União Federal Jarbas da Silva 809 

21547 21/02/2017 Fazenda Pública Estadual Ailton Gonçalo Campos Miranda 856 
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63517 27/01/2017 Idem Ormindo Soares da Silva 850 

24402 17/11/2016 Município de Paranatinga Deoclides Deliberalli 820 

29537 20/12/2016 Idem Hilton Alves Pinto, Adriana Meneguzzi 835 

52645 20/12/2016 Fazenda Pública Estadual Luciana Rodrigues Galdino 835 

53265 23/08/2016 Município de Gaúcha do Norte Cerâmica Gaúcha do Norte Ltda-ME 787 

29567 23/08/2016 Município de Paranatinga Salomão Glória da Silva 787 

28523 30/09/2016 Fazenda Pública Estadual 
J. Balbino de Souza e João Balbino de 

Souza 
801 

27793 27/01/2017 Fazenda Nacional Lindo Bisco 850 

28990 19/12/2014 Fazenda Pública Estadual Divina Gonçalves de Araújo Figueiredo  847 

63538 16/01/2017 Idem Cleiton Rodrigues da Silva 847 

50713 23/11/2016 Município de Paranatinga Espólio de Antônio Vits da Silva 825 

24425 23/11/2016 Idem Sonia das Graças Silva 826 

9170 23/11/2016 Fazenda Pública Nacional 
Ademir Maximino da Silva & Cia Ltda – 

ME 
828 

1785 21/04/2017 Fazenda Pública Estadual Eduardo Simão Ratayczyk 349 

53396 22/09/2016 Município de Gaúcha do Norte Nataniel Duarte 476 

24396 08/10/2015 Município de Paranatinga Denisvaldo Pereira da Silva 631 

31422 21/10/2015 INMETRO 
Carlos Nunes Garcia – ME e Carlos 

Nunes Garcia 
631 

13288 03/04/2013 Município de Paranatinga Espólio de Armelindo Moretto 419 

13294 03/04/2013 Idem Idem 419 

13292 03/04/2013 Idem Idem 419 

13317 03/04/2013 Idem Idem 419 

13316 03/04/2013 Idem Idem 419 

13225 03/04/2013 Idem Idem 419 

13335 03/04/2013 Idem Idem 419 

13304 03/04/2013 Idem Idem 419 

13280 03/04/2013 Idem Idem 419 

13298 03/04/2013 Idem Idem 419 

13282 03/04/2013 Idem Idem 419 

13249 03/04/2013 Idem Idem 419 

13237 03/04/2013 Idem Idem 419 

13303 03/04/2013 Idem Idem 419 

13311 03/04/2013 Idem Idem 419 

13331 03/04/2013 Idem Idem 419 

13320 03/04/2013 Idem Idem 419 

13265 03/04/2013 Idem Idem 419 

13338 03/04/2013 Idem Idem 420 

13539 03/04/2013 Idem Idem 420 

13327 03/04/2013 Idem Idem 420 

13217 03/04/2013 Idem Idem 420 

13215 03/04/2013 Idem Idem 420 

13233 03/04/2013 Idem Idem 420 

13257 01/04/2013 Idem Idem 418 

13290 01/04/2013 Idem Idem 418 

13323 01/04/2013 Município de Paranatinga Espólio de Armelindo Moretto 418 

13310 01/04/2013 Idem Idem 418 

13296 01/04/2013 Idem Idem 418 

13334 03/04/2013 Idem Idem 420 

13239 03/04/2013 Idem Idem 420 

13271 03/04/2013 Idem Idem 418 

13273 03/04/2013 Idem Idem 418 

13262 03/04/2013 Idem Idem 418 

13259 03/04/2013 Idem Idem 418 

13220 03/04/2013 Idem Idem 418 

13318 26/09/2012 Idem Idem 396 

13286 03/04/2013 Idem Idem 418 

13278 03/04/2013 Idem Idem 418 

13284 01/04/2013 Idem Idem 418 

13256 03/04/2013 Idem Idem 418 

13326 01/04/2013 Idem Idem 418 

13253 26/09/2012 Idem Idem 396 

13222 26/09/2012 Idem Idem 396 

13313 26/09/2012 Idem Idem 396 

13307 26/09/2012 Idem Idem 396 

13308 26/09/2012 Idem Idem 396 

13267 26/09/2012 Idem Idem 396 
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9158 22/08/2012 Fazenda Nacional Serralheria Alberton Ltda – ME 383 

24353 26/09/2012 Munícipio de Paranatinga Augusto Frizon 395 

24330 22/08/2012 Idem Milton Mazutti 383 

13187 22/08/2012 Idem Benedito Pedro da Silva 383 

9195 22/08/2012 Fazenda Nacional A Feitosa Oliveira 383 

24346 26/09/2012 Município de Paranatinga João Bosco de Lima 395 

13194 26/09/2012 Idem Carlos Alberto Bressan 395 

31693 26/09/2012 Idem Luzia Aparecida da Paixão Pereira 395 

31642 26/09/2012 Idem Claudio Adão Marciniak 395 

29555 26/09/2012 Idem Artidor Cunha Silva 395 

24289 26/09/2012 Idem Claudio Adão Marciniak 396  

29502 25/05/2015 Idem Agostinho Marques da Silva 574 

13213 25/05/2015 Idem Edilson Evaristo Guedes 574 

29523 25/05/2015 Idem  Alaides Pereira dos Anjos 574 

24382 25/05/2015 Idem Adelcio José Luiz 574 

29526 25/05/2015 Idem Leonidas Bueno Barbosa 574 

31601 25/05/2015 Idem Antonio Ramos Poco 574 

31720 25/05/2015 Idem Francisco Petrônio Araújo de      Moraes  574 

50784 25/05/2015 Idem Espólio de Manoel Arjona 574 

31625 25/05/2015 Idem Amantino Vieira Chaves  574 

31658 25/05/2015 Idem João Pereira de Oliveira  574 

31611 25/05/2015 Idem Ivan Egoroff 574 

31631 25/05/2015 Idem Claudino Rodrigues de Souza  574 

31644 25/05/2015 Idem Maria Veronica de Oliveira 574 

31656 25/05/2015 Idem Terezino Ferreira dos Santos 574 

31608 25/05/2015 Idem Antonio Ramos Poco 574 

29550 25/05/2015 Idem Adaltina Henrique Medeiros 574 

31653 25/05/2015 Idem  Elza Maria Amaral de Matos 574 

54174 23/06/2016 Município de Paranatinga-Mt  Maria de Lourdes Almeida Bisco 760 

50812 23/06/2016 Município de Paranatinga-Mt Ednalva Branda 760 

29562 23/06/2016 Município de Paranatinga-Mt Hamilton Gonçalves da Silva 761 

31623 23/06/2016 Município de Paranatinga-Mt Valdenor David Marques 761 

54113 03/05/2016 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Neri Gilmar Jungkenn 731 

53283 03/05/2016 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt  
Eliseu Antônio Peiri 731 

53407 03/05/2016 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Cleber Zacarias dos Reis 731 

50820 03/05/2016 Município de Paranatinga-Mt Antônio Marcos Tomazini 731 

29504 07/12/2012 Município de Paranatinga-Mt João Luiz Cintra Silveira  411 

24388 07/12/2012 Município de Paranatinga-Mt Sinara Silva de Quadros 410 

24399 08/02/2013 Município de Paranatinga-Mt Joaquim Pereira dos Santos 414 

29575 12/12/2012 Município de Paranatinga-Mt Juliana Silva 412 

29539 19/12/2012 Município de Paranatinga-Mt Claúdio Thielke 412 

31605 19/12/2012 Município de Paranatinga-Mt Aparecido Francisco Nogueira 412 

6427 27/09/2012 Fazenda Pública Nacional Construtora Bronze Ltda 400 

5335 27/09/2012 Fazenda Pública Nacional Construtora Bronze Ltda 400 

1767 27/09/2012 Sunab 
José Elidio Moreno de Carvalho-armazém 

Moreno 
398 

29579 14/11/2012 Município de Paranatinga-Mt Itamar Dionisio Sattler 407 

31637 14/11/2012 Município de Paranatinga-Mt Gutemberg Olimpio Ferreira 407 

29559 13/11/2012 Município de Paranatinga-Mt Agenor Mendes  406 

24284 28/02/2013 Município de Paranatinga-Mt Eurides Pereira da Silva 415 

29569 18/08/2016 Município de Paranatinga-Mt Valmir Anacleto 406 

29553 18/08/2016 Município de Paranatinga-Mt João Geraldo Ferreira 782 

28251 13/07/2017 Fazenda Pública Estadual Edson Harold Wegner 255 

19847 13/07/2017 Fazenda Pública Estadual 
Ana Tavares & Cia Ltda-Mea Ana Eulalia 

Tavares Henzel   Luiz Carlos Henzel 
255 

26521 19/07/2017 
Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso 
Edson Harold Wegner 390 

63909 13/07/2017 Fazenda Pública de Mato Grosso 

Carla S. Messerchmidt-Me       Carla 

Spanemberg Messerchmidt Soares 

Ribeiro 

255 

 

26116 29/05/2017 Fazenda Pública Estadual 
Claudia Luciana da Silva         Claudia 

Luciana da Silva 
766 

24452 29/05/2017 A Fazenda Pública Estadual 
Rafael Guedes Silva                 Rafael 

Guedes Silva 
766 

26119 29/05/2017 Fazenda Pública Estadual Edson Harold Wegner 766 
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26120 30/06/2017 Fazenda Pública Estadual Edson Harold Wegner 892 

31497 27/06/2017 
Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso 
Edson Harold Wegner 890 

53287 12/05/2017 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Carlos Junior Nagasava 879 

27158 21/09/2017 Fazenda Pública Estadual 

Ferreira Junior & Filgueiras Ltda-Me                                   

Carlos Sérgio Moreira Filgueiras                                  

Milton Cesar de Souza                 Patrícia 

Olímpio Ferreira          Gutemberg 

Olímpio Ferreira Junior                                        

Olímpio José Ferreira Neto 

939 

30634 21/09/2017 

Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso-

Crcmt 

Stec-Serviços Técnico Contabeis                                   

Domingos Salvio de Souza Guimarães 
937 

24304 24/05/2017 Município de Paranatinga-Mt Espólio de Antônio Vits da Silva 884 

18716 22/12/2015 
Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso  
Domingos Salvio de Souza Guimarães 640 

24454 22/12/2015 A Fazenda Pública Estadual Município de Paranatinga-Mt 639 

27968 06/01/2016 Fazenda Pública Estadual Leonildo Fabian 655 

31468 06/01/2016 Município de Paranatinga-Mt 
Cogeplan- Construções e 

Empreendimentos Ltda 
662 

31718 06/01/2016 Município de Paranatinga-Mt José Francisco Vezarro 662 

54105 24/07/2015 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Miriane Cristina Rogovski 593 

24423 11/06/2015 Município de Paranatinga-Mt Maria Aparecida Kolussi 580 

31612 08/06/2015 Município de Paranatinga-Mt Ana Rodrigues Maciel 578 

31615 

 
08/06/2015 Município de Paranatinga-Mt Fermino da Silva Medeiros 578 

30496 02/06/2015 

Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso-

Crcmt 

Edson Harold Wegner 578 

20499 10/11/2015 Fazenda Nacional 
Nivaldo de Souza                           Dorival 

de Souza 
632 

6415 03/09/2015 Fazenda Pública Nacional Agropecuária São Diego Ltda 612 

13192 05/10/2009 Município de Paranatinga-Mt 
Geraldo de Castro Ribeiro (Faz. Vale dos 

Sonhos) 
194 

13179 22/05/2009 Município de Paranatinga-Mt 
Geraldo de Castro Ribeiro (Faz. Vale dos 

Sonhos) 
176 

13182 09/06/2009 Município de Paranatinga-Mt Homero Amilcar Nedel 180 

13248 27/05/2010 Município de Paranatinga-Mt Paulina Lopes da Costa 225 

24509 27/09/2010 Fazenda Nacional Elio Wilde 260 

13177 27/09/2010 Município de Paranatinga-Mt Bernardino Gomes Bezerra 259 

6425 24/09/2010 Fazenda Pública Nacional José Schuenquener 259 

13173 20/10/2010 Município de Paranatinga-Mt Hilario Stefanes Vargas 265 

13175 19/12/2011 Município de Paranatinga-Mt Bernardino Gomes Bezerra 330 

24428 19/12/2011 Município de Paranatinga-Mt Manoel Antonio Marques 329 

5319 28/10/2011 Fazenda Pública Nacional Josué Schuenquener 313 

24406 28/10/2011 Município de Paranatinga-Mt Ana Rodrigues Maciel 315 

6898 28/10/2011 Fazenda Pública Nacional Dias & Dias Ltda-Comercial Dias 314 

4128 08/08/2011 Fazenda Pública Nacional Manoel Cicero Cavalcante de Mello 302 

11269 08/08/2011 Fazenda Pública Nacional M.n. Nogueira Moveis 301 

24418 18/02/2011 Município de Paranatinga-Mt Prelazia de Paranatinga 275 

24267 12/11/2010 Município de Paranatinga-Mt Jaeni Zulmiro de Faria Miranda 266 

81 19/07/2011 Sunab 
Lima Cia Ferreira Ltda-Supermercado 

Lima 
295 

24365 18/05/2011 Município de Paranatinga-Mt Wanderlei Morroni 292 

24431 09/05/2011 Município de Paranatinga-Mt Adauto Aparecido Nogueira 285 

24317 09/05/2011 Município de Paranatinga-Mt Espólio de Heitor Francisco Meneguzzi 285 

13204 04/09/2012 Município de Paranatinga-Mt Carlos Alberto Bressan 388 

24373 14/03/2012 Município de Paranatinga-Mt João Adão Alves Garcia 335 

6380 20/06/2012 Fazenda Pública Nacional Vilson Pires 364 

24436 14/03/2012 Município de Paranatinga-Mt Elisângela Domingas Marques 333 

13206 19/07/2010 Município de Paranatinga-Mt Carlos Alberto Bressan 243 

13231 16/07/2010 Município de Paranatinga-Mt 
 

Paulina Lopes da Costa 
241 

24339 09/09/2010 Município de Paranatinga-Mt José Nunes Nogueira 252 

18904 09/09/2010 Fazenda Pública Estadual Município de Paranatinga-Mt 252 

13184 23/12/2008 Município de Paranatinga-Mt Homero Almicar Nedel 152 

1777 30/09/2008 Coremat Cristiano V. da Silva e Cristiano V. da 137 
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Silva  

20220 30/09/2008 Fazenda Pública Estadual Leonildo Fabian 137 

56453 25/02/2016 Fazenda Pública Estadual 
Agro São Gabriel Insumos Agrícolas Ltda 

(Mais Réus) 
694 

54179 25/02/2016 Município de Paranatinga-Mt Joaquim Pereira dos Santos 694 

50827 27/05/2015 Município de Paranatinga-Mt Ilda Francisca Itacarambi 576 

54176 12/02/2016 Município de Paranatinga-Mt Vicente de Paula Rodrigues 679 

26122 29/09/2015 Fazenda Pública Estadual Aristides Southier 627 

13198 11/09/2012 Município de Paranatinga-Mt Dalvo Ramos Nogueira 389 

24349 18/05/2016 Município de Paranatinga-Mt Arlinda Valéria Alarcão de Melo 740 

29546 18/05/2016 Município de Paranatinga-Mt José Brilhante da Silva 740 

24308 18/05/2016 Município de Paranatinga-Mt Matheus Warmeling 740 

24381 18/05/2016 Município de Paranatinga-Mt Sebastião Pereira da Silva 740 

29563 12/04/2016 Município de Paranatinga-Mt João Ribeiro Caramujo 722 

54187 09/03/2016 Município de Paranatinga-Mt Luzia Aparecida Paixão Pereira 695 

50722 23/05/2016 Município de Paranatinga-Mt 
Espólio de Joaquim Pereira dos Santos 

Luzia Aparecida Pereira da Silva 
744 

24334 01/07/2016 Município de Paranatinga-Mt Josué Martins de Siqueira 767 

53395 01/07/2016 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Lucilene Vilela dos Santos 766 

50684 12/07/2016 Município de Paranatinga-Mt A.C. de Azevedo & Cia Ltda 771 

24318 18/08/2016 Município de Paranatinga-Mt José Vieira da Rocha 781 

29512 25/07/2016 Município de Paranatinga-Mt José Adelino Minato 775 

24401 06/08/2012 Município de Paranatinga-Mt 
João Batista Garcia &Cia Ltda 

Me 
379 

13169 24/07/2012 Município de Paranatinga-Mt Guerino Dalsolto 375 

7134 04/07/2012 
Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso 
Mário Gualberto de Souza Filho 371 

24296 22/08/2012 Município de Paranatinga-Mt Lucio Altamir de Sena 384 

9154 14/03/2012 Fazenda Pública Nacional Maria Rego Nogueira-Me 337 

19948 25/06/2012 

Ibama- Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis 

Arquides Lucas da Silva 368 

1797 28/05/2012 Fazenda Pública Nacional 
 Agropecuária Santo Angelo 

Ltda 
358 

8915 28/05/2012 Fazenda Pública Nacional Dionisio Peruzzolo 358 

31707 19/11/2013 Município de Paranatinga-Mt Antonio Quintana Rydlewski 472 

24434 19/11/2013 Município de Paranatinga-Mt Alminda Candida Gaudencio 472 

31700 19/11/2013 Município de Paranatinga-Mt Jorge Pires-me 472 

29557 19/11/2013 Município de Paranatinga-Mt Francisco Moreira Sales 472 

29584 19/11/2013 Município de Paranatinga-Mt Jan Hendrik Zomer  472 

15990 19/11/2013 Fazenda Nacional  Ariberto Petroli & Cia Ltda-Me 472 

13275 19/11/2013 Município de Paranatinga-Mt 
Dorvalina Rodrigues de 

Oliveira 
472 

31689 19/11/2013 Município de Paranatinga-Mt Antonio Gomes de Almeida 471 

1323 06/11/2013 
Conselho Regional de Medicina 

Veterinária de Mt 
Agroveterinária Centro Oeste 460 

19784 06/11/2013 

Instituto Nacional de Metrologia 

Normalização e Qualidade 

Industrial Inmetro 

Macuco Agropecuária Ltda 460 

28017 06/11/2013 Fazenda Pública Estadual 
Ana Maria de Jesus Moura Me 

Ana Maria de Jesus Moura 

 

460 

10485 29/10/2013 Fazenda Pública Nacional Valdomiro Girardo 456 

26904 29/10/2013 Fazenda Nacional 
Coparol Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda 
456 

28022 09/06/2016 Fazenda Pública Estadual 
Alcino Rosa da Silva 

Alcino Rosa da Silva 
753 

53275 01/07/2016 
Município de Gaúcha do Norte-

Mt 
Selvino Venske 765 

50719 01/07/2016 Município de Paranatinga-Mt José Carlos Giasson 765 

14335 01/07/2016 Fazenda Nacional Vilson Pires 763 

18940 04/05/2015 Fazenda Pública Estadual 

Comercial Paranatinga de Secos 

e Molhados Ltda 

Pascoal Nivaldo Posso 

Nirva Juana Lança Posso 

549 

24420 19/11/2013 Município de Paranatinga-Mt Antonio Gomes de Almeida 472 

24323 31/07/2013 Município de Paranatinga-Mt Edson Albues Paes 445 

13243 31/07/2013 Município de Paranatinga-Mt Paulina Lopes da Costa 445 

8955 31/07/2013 Fazenda Pública Nacional Afranio de Paula Machado 445 
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29518 31/07/2013 Município de Paranatinga-Mt Eneide Daletezze 445 

25667 03/05/2016 Fazenda Nacional 
Veronil dos Santos 

Veronil dos Santos 
735 

31687 23/05/2016 Município de Paranatinga-Mt Ednalva Branda 743 

24320 18/05/2016 Município de Paranatinga-Mt Corbiniano Moreira Batista 741 

24333 14/06/2013 Município de Paranatinga-Mt Eliezer de Campos Melo 442 

24306 14/06/2013 Município de Paranatinga-Mt Umberto Antonio Souza Barros 442 

23005 29/04/2013 Fazenda Pública Estadual Raul Amaral Campos 429 

24410 17/04/2013 Município de Paranatinga-Mt Fortunato Reis Alves 426 

29516 31/07/2013 Município de Paranatinga-Mt Benedita Cristina de Santana 446 

28396 07/04/2014 Fazenda Pública Estadual 
Claudete Heming dos Santos- Me 

Claudete Heming dos Santos 
503 

31685 24/02/2014 Município de Paranatinga-Mt Maria Alves Ferreira 493 

24261 25/02/2014 Município de Paranatinga-Mt Maria Alves Ferreira 495 

27059 25/02/2014 
Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso 

Apocalipse Motos Ltda-Me, Amaury 

Custódio de Souza Maia, Mariozan 

Barbosa da Silva 

495 

29524 20/02/2014 Município de Paranatinga-Mt João Batista Stefanes 488 

24354 27/05/2014 Município de Paranatinga-Mt José Abraão Nogueira dos Santos 517 

50783 22/04/2015 Município de Paranatinga-Mt Espólio de Heitor Francisco Meneguzzi 542 

24264 07/05/2015 Município de Paranatinga-Mt Helio Dalla Nora 554 

31606 04/05/2015 Município de Paranatinga-Mt Espólio de Antônio Vits da Silva 549 

29583 31/07/2013 Município de Paranatinga-Mt Lafayete Eustáquio de Souza 445 

29501 31/07/2013 Município de Paranatinga-Mt Sebastião dos Santos Alecrim 445 

29533 21/11/2013 Município de Paranatinga-Mt Isac Gomes Bezerra 473 

13860 26/11/2013 Fazenda Pública Estadual Lourival Ferreira Pereira 473 

24359 07/04/2014 Município de Paranatinga-Mt Veridiano José de Campos 504 

31646 18/05/2015 Município de Paranatinga-Mt Raul Guilherme de Carvalho 572 

24392 07/05/2015 Município de Paranatinga-Mt Sueli Terra da Moura 
 

556 

28573 07/08/2014 Fazenda Pública Estadual Edson Harold Wegner 525 

29548 19/02/2014 Município de Paranatinga-Mt Ivan Adriano de Oliveira 486 

24369 19/02/2014 Município de Paranatinga-Mt Juraci Buriol 485 

29544 19/02/2014 Município de Paranatinga-Mt Norberto Klein 485 

28637 27/11/2013 Município de Paranatinga-Mt Josué Schuenquener 475 

7701 21/11/2013 Fazenda Pública Nacional Albano & Pacoski Ltda 473 

     

 

 Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o 

desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, com a respectiva 

qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação 

de Documentos do Fórum da Comarca de Paranatinga, Mato Grosso. 

  

 Paranatinga-MT, 03 de fevereiro de 2020. 

 

Alciene Aparecida Nunes Sacramento 

Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM GERAL DE JURADOS PARA O ANO DE 2020 

 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz(a) Direito, Presidente do Tribunal do  Júri  da  Comarca 

de Peixoto de Azevedo-MT, na forma da lei etc. 

 

F A Z  S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 

que, neste Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo – MT foram alistados para comporem 

o Corpo de Jurados no ano de 2020, nos termos do artigo 426 e seguintes do Código de Processo Penal, 

adiante transcritos (§ 2º, art. 426, CPP) os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para 

reuniões periódicas do Tribunal do Júri. 

 

01 

Abiel Alcanforado Sousa 

Construção civil 

Castelo Branco, 63, centro velho, nesta 

 

15 

Bianca Kelli Brito 

Fisioterapeuta  

Rua do Comércio, Centro de Reabilitação 

02 

Acir Rezende Sobrinho 

Dombry Rezende e Silva e Olga Nunes Gonçalves 

Rua Campos Sales, n° 57, Centro, nesta 

 

16 

Carpeciani Gonzaga Da Silva Lions 

Tec. Administrativo  

Rua Ministro Cesar Cals, 180, Centro 

03 

Adelícia Cesária Miranda Filha  

Téc. Enfermagem 

Rua Júlio Campos, N.º 1.059, Bairro Centro 

 

17 

Cláudio Mesquita Affonso 

Empresário 

Bicicletaria Sandow, Em Frente À Praça. 

04 

Agostinho João Donadia 

Empresário  

BR 163, n° 577, Centro 

 

18 

Cleberson Ferreira Borges  

Veterinário  

Casa Dos Parafusos 

05 

Alessandra Nunes Cangerana 

Lavradora 

R. Raimundo N. de Paula, n° 321, B. Aeroporto 

 

19 

Cleonice Abreu Guimarães  

Professora  

Rua Caiçara 193 Casa Aeroporto   

06 

Alisson Caldeira Silva 

Odontólogo 

Rua Cristal, Odontocenter 

 

20 

Dalila Cristina Furlin 

Estudante  

Rua Juscelino Kubitschek, 180, nesta 

07 

Alisson Caldeira Silva 

Odontólogo 

Rua Cristal, Odontocenter 

 

21 

  Dalva da Silva Fernandes Lanci   

Autônoma  

Rua Washington Luiz, 104 

08 

Amada Sanches Pavão 

Av. Brasil, n° 1540, Mãe de Deus, nesta 

 

22 

Dalverlândia Chaves Kotskoski  

Professora  

Rua da Saúde, N.º 653, Centro Antigo. 

09 

Ana Izolina Seibel Da Silva 

Professora  

Rua Tiago Magalhaes Nunes 1016 / Creche Ir Dulce 

 

23 

Davi Magalhães dos Santos  

Vendedor  

Rua Osmar Nunes, 388 

10 

Andréa Lamego Scabeni 

Estudante  

Rua Zé do Ford, n° 215, Aeroporto, nesta. 

 

24 

Delci Teixeira Ribeiro Borges 

Professora 

Rua Osmar Nunes, N.º312, Bairro Centro 

11 

Anselmo Camilo Da Silva 

Comerciante 

Rua Frederico Campos, n.º 219, Bairro Centro 

 

25 

Denise Aparecida do Bem Matos  

Professora  

Rua Viana, Bela Vista, Nesta 

12 

Antônio de Moura Silveira 

Empresário  

Rua Amazonas, n. 33 

 

26 

Edilene Chaves da Silva  

Professora  

Rua Aeroporto 352 Aeroporto   

13 

Antonio Xavier de Araujo  

Comerciante 

Rua, Alagoas Esq C/Peru, 654, Bairro Liberdade 

 

27 

Edilene Daufemback Cronembauer  

Professora  

R Paraíba 255 Mae De Deus / Dom Helder 

14 

Arlete Ferreira Da Silva Furiama 

Empresária  

Rua Portal Da Amazônia, N° 42 

 

28 

Edvania Maria Martinez 

Cabelereira  

Av. Brasil, Nº 249, Bairro Centro 

29 

Elielda Dias Oliveira Lopes  

Empresária 

Av. Brasil, Mykaelle Modas 

 

50 

José Iran Silva Nunes  

Empresário  

Rua Floriano Peixoto, 61 - Malharia Nunes. 

30 

Elisa Dos Santos Cardoso  

Professora 

Rua Salvador, 405, Nova Esperança   

 

51 

Joseana Pereira Silva 

Professora  

Rua Osmar Nunes 149 Casa Centro 
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31 

Enedina Franceschi  

Professora   

Rua Emilio Médice, 153 

 

52 

Jucicleide Santos Quixaba 

Estudante 

Rua Ministro César Cals, N° 132, Nesta 

32 

Eudes da Silva Pereira 

Professora 

Rua da Paz, 90, Liberdade, nesta 

 

53 

Kassiano Galvan 

Empresário 

Avenida Brasil, Móveis Galvan 

33 

Fabiane Madalena Migliat 

Professora  

Rua Rotary Internacional, 117, Posto Ponto Certo 

 

 

54 

Kelly Amorim Silva  

Empresaria  

Rua Carlos Coimbra Da Luz, Bairro Alvorada 

34 

Fátima Rubia de Melo Oliveira  

Professora  

Rua Da Igreja Velha 308 Aeroporto 

 

55 

Leandro Sousa de Moraes 

Aux. Administrativo 

Rua Amazonas, N.º 088, Bairro Mãe De Deus 

35 

Francisco de Assis Bastos   

Bancário  

Avenida Itamar Dias, Banco do Brasil 

 

56 

Lenilton Martine Neto  

Secretário de Esportes  

Av. Teles Pires, n.º 39, Sta Izabel 

36 

Francisco José Tobias 

Vigilante 

Rua Peru, N.º 465, Bairro Liberdade 

 

57 

Lisonete Inês Zanella Reina 

Professora  

Trav. H, Nº 51 

37 

Francisco Paulo Azevedo  

Gerente Comercial 

Casa Aurora Supermercado 

 

58 

Luciana Marcondes Camargo 

Professora  

Rua Porto Alegre 534 Bela Vista   

38 

Gesiel Santiago de Castro  

Gerente  

Comercial Doidão 

 

59 

Luiz Rodrigues de Moura 

Empresário 

Avenida Brasil, Neguinho Som   

39 

Gustavo Pruinelli 

Empresário 

Rua Teotônio Vilela, Atacadão Macre 

 

60 

Luzinete Lucena Rocha 

Func. Público  

Rua 04, n° 168, Bairro Santa Isabel, nesta 

40 

Helena Carvalho Aragão  

Estudante 

Av. Izabel, N° 104, Centro, Nesta 

 

61 

Márcio Claudinei de Souza 

Empresário  

Av. Brasil 869 Casa Centro 

41 

Isabel Cristina Figueiredo Tavares 

Contabilista 

Rua da Saúde, N.º 486, Bairro Centro, Neste 

 

62 

  Marcos Antônio de Sousa Soares  

Agente Comunitário 

Rua Colibri, 510, Aeroporto 

42 

Izabel Cristina Advincula  

Professora  

Esc. Leonisio Lemos – União do Norte 

 

63 

  Marcos Antônio Defacio    

Vendedor  

Rua Cristal, s/n, centro novo 

43 

Izabel Cristina Melo Cardoso 

Professora  

Rua Zé Doca 60 Casa Bela Vista   

 

64 

Marcos Monteiro de Farias  

Professor  

Rua Mato Grosso, 111, Aeroporto 

44 

Jaime Lucas Rocha 

Professora  

Rua 02 268 Casa Santa Izabel   

 

65 

Maria de Fátima Nunes Ribeiro da Costa  

Professora  

Rua do Comércio, 814, centro antigo.   

45 

Jessica Francisca Alves de Oliveira  

Professora  

Rua Corumbá, nº21, Bairro Santa Isabel 

 

66 

Maria do Carmo Gomes Santana 

Professora  

Av Maranhão 972 Casa Liberdade 

46 

João Ricardo Galvan 

Empresário 

Avenida Brasil, Móveis Galvan 

 

67 

Nivaldo Nunes  

Empresário  

  Auto Posto Cidade 

47 

  Joel Moreira Melo 

Pintor 

Rua Júlio Campos, 341, B. Centro, nesta 

 

68 

Maria do Socorro Gomes da Silva  

Professora  

Escola Kreen Akarore 

48 

Joice Lilian Porfirio de Souza  

Enfermeira  

Rua dos Marfins, 199  

 

69 

  Maria Gilza Pereira de Souza  

Auxiliar De Enfermagem 

Rua Da Saúde, 969, Centro Antigo, Nesta 

49 

  Jorge Ribeiro de Moura 

Professor 

Rua Getúlio Vargas, 148, Centro, Nesta   

 

70 

Maria Gorete Zuchi De Oliveira  

Autônoma  

Rua Porto Alegre, 261. 

71 

Maria do Carmo Silva Policarpo 

Professora  

Rua Pastor Jerônimo Ferreira Borges, 107   

 

92 

Reginaldo Mártires Pinheiro Junior 

Vendedor  

Av. Brasil, 587, Centro 

72 

Maria Iraci Sousa Barbosa 

Educadora 

Rua Teotônio Vilela, 750 / Creche Ir. Dulce 

 

93 

   

Rosilene dos Santos  

Professora 

Rua Caiçara, Trav. 8, Aeroporto 

73 
Maria Lucilene Costa dos Santos  

Do Lar  
 

94 
Rosimeire Bravo Teixeira 
Empresária 
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Eu, Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa, gestora judicial, que o digitei. 

 

Peixoto de Azevedo-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

  

Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito   

 

Rua Corumbá, 36, Santa Isabel Rua Teotônio Vilela, Academia Meire 

74 

Maria Saleta da Silva 

Autônoma 

Rua, 03 N. º,150 Bairro, Santa Isabel 

 

95 

Rosineia Inácia De Souza 

Comerciante 

Av. Cuiabá, S/ N.º, Bairro Nova Esperança. 

 

75 

Marilde Frigeri  

Do lar  

Rua 01, nº 401, Jerusalém 

 

96 

Rutilene Cunha Pessoa 

Secretária 

Rua Ministro César Cals, Nº 102, Centro 

76 

Marilene Souza Silva Carvalho 

Professora  

Rua Caiçara, 33 Trav. 08 Aeroporto 

 

97 

Shirlene da Silva Santos 

Secretária 

Rua B-003, N.º 73, Bairro Liberdade, 

77 

Maria Cleonice da Conceição Silva 

Agente Comunitária de Saúde 

Rua das Bananeiras, N.º 91, Bairro Centro Antigo 

 

98 

Solange Luizão Barbuio Barbosa 

Secretária 

Rua da Saúde, Coogavepe 

78 

Marina Ribeiro dos Santos  

Frentista  

Rua do Comércio, 814, centro antigo.   

 

99 

Tânia de Cássia da Silva Ferrari 

Professora 

Rua Júlio Campos, n° 984, nesta. 

79 

Marisa Gimenes de Moraes Pommer 

Func. Pública  

Rua Teotônio Vilela. Nº 86, centro 

 

100 

Tania Regina Fernandes Bernardo Passos 

Professora 

Trav. 7, Lote 43, Caiçara, Aeroporto 

80 

Marizeth Souza Luis 

Santana Jose Luís e Maria da Penha Souza Luis 

Rua da Saúde, n° 170, Centro, nesta 

 

101. 

Terezinha Vilibalda da Silva  

Professora  

Rua Castelo Branco, 63, centro antigo, nesta 

81 

  Marlene Fagundes de Jesus Junglaus 

Professora  

Rua Ceara 88, Mae de Deus 

 

102 

Vagna Gomes Pessoa 

Professora 

Rua Para, 620, Liberdade 

82 

Marli Olinda Almeida 

Professora  

Rua Maceió 301 Casa Nova Esperança 

 

103 

Valdicleia Truilho 
Empresária 

Av. Rotary, Truilho Materiais p/ Construção 

83 

 Michely Cervantes Velani 

Farmacêutica 

Rua Emilio Médici, n° 54, Bairro Alvorada 

 

104 

  Vitória Dolores Ortega Bianchi  

Professor(A) 

Rua 12, Esq. Com 14, Nº 16/Escola Dom Helder 

 

84 

Miqueli Soares da Silva  

Atendente 

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 144 

 

105 

Wanderlei Borges de Oliveira 

Professor 

Rua Caiçara, nº 176, Bairro Aeroporto 

85 

Nadir Rodrigues 

Professora  

R Júlio Campos 650 Centro 

 

106 

Willian Giocameti 

Estudante 

Rua Ministro César Cals, N.º 379, Bairro Centro 

86 

Nair Toshie Sakano 

Professora 

Rua Nélio Peçanha, n° 46, B. Alvorada 

 

107 

Wilma Machado Dutra do Carmo 

Comerciante 

Rua Da Igreja Velha, N.º 278, Neste Município 

87 

Natasha Gallo 

Empresária 

Avenida Lions c/ R. Júlio Campos, Ouro Gallo 

 

 

 

88 

Neuton Pereira de Almeida 

Vendedor 

Rua Paranaíba, N.º 070, Bairro Nova Esperança. 

 

 

 

89 

Patrícia Martins de Sousa  

Aux. De confeitaria  

Rua Caiçara, Trav. 03, nº 51, Aeroporto 

 

 

 

90 

Paulo Roberto Castanho Scholtão 

Empresário  

Rua Teotônio Vilela, ‘Pritico’ 

 

 

 

91 

  Raquel Cristina Ortega Zanatta 

Professor(A) 

R Cristóvão Colombo 751 Casa Aeroporto   
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________________________ 

Art. 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa 

até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. (Alterado 

pela L-011.689-2008) 

§ 1º A lista poderá ser alterada, de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz presidente 

até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva.  

§ 2º Juntamente com a lista, serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código. 

§ 3º Os nomes e endereços dos alistados, em cartões iguais, após serem verificados na presença do 

Ministério Público, de advogado indicado pela Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de 

defensor indicado pelas Defensorias Públicas competentes, permanecerão guardados em urna fechada a 

chave, sob a responsabilidade do juiz presidente. 

§ 4º O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 (doze) meses que antecederem à 

publicação da lista geral fica dela excluído. 

§ 5º Anualmente, a lista geral de jurados será, obrigatoriamente, completada. 

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) 

anos de notória idoneidade. (Alterado pela L-011.689-2008) 

§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor 

ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. 

(Acrescentado pela L-011.689-2008) 

§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, 

a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. 

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Alterado pela L-011.689-2008) 

I - o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Acrescentado pela L-011.689-2008) 

II - os Governadores e seus respectivos Secretários; 

III - os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital e 

Municipais; 

IV - os Prefeitos Municipais; 

V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 

VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 

VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 

VIII - os militares em serviço ativo; 

IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; 

X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. 

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no 

dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o 

serviço imposto. (Alterado pela L-011.689-2008) 

§ 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, 

filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins. (Acrescentado pela L-011.689-2008) 

§ 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá 

presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo. (Alterado pela L-011.689-2008) 

Parágrafo único - A lista geral, publicada em novembro de cada ano, poderá ser alterada de ofício, ou em 

virtude de reclamação de qualquer do povo, até à publicação definitiva, na segunda quinzena de dezembro, 

com recurso, dentro de 20 (vinte) dias, para a superior instância, sem efeito suspensivo. 

Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em 

igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função 

pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. (Alterado pela L-011.689-

2008) 

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à 

sessão do júri. (Alterado pela L-011.689-2008) 
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Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-

se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. (Alterado pela L-011.689-2008) 

Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, 

ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. (Alterado pela L-011.689-

2008) 

§ 1º - O jurado incorrerá em multa pelo simples fato do não comparecimento, independentemente de ato do 

presidente ou termo especial. 

§ 2º - Somente serão aceitas as escusas apresentadas até o momento da chamada dos jurados e fundadas em 

motivo relevante, devidamente comprovado. 

§ 3º - Incorrerá na multa de trezentos mil-réis o jurado que, tendo comparecido se retirar antes de dispensado 

pelo presidente, observado o disposto no § 1º, parte final. 

§ 4º - Sob pena de responsabilidade, o presidente só relevará as multas em que incorrerem os jurados 

faltosos, se estes, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, após o encerramento da sessão periódica, oferecerem 

prova de justificado impedimento. 

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos 

trabalhos. (Alterado pela L-011.689-2008) 

Parágrafo único - Sem prejuízo da cobrança imediata das multas, será remetida cópia das certidões à 

autoridade fiscal competente para a inscrição da dívida. (Acrescentado pela L-011.689-2008) 

Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos 

mesmos termos em que o são os juízes togados. (Alterado pela L-011.689-2008) 

§ 1º - Nos Estados e Territórios, serão escolhidos como suplentes, dentre os sorteados, os jurados residentes 

na cidade ou vila ou até a distância de 20 (vinte) quilômetros. 

§ 2º - Os nomes dos suplentes serão consignados na ata, seguindo-se a respectiva notificação para 

comparecimento. 

§ 3º - Os jurados ou suplentes que não comparecerem ou forem dispensados de servir na sessão periódica 

serão, desde logo, havidos como sorteados para a seguinte. 

§ 4º - Sorteados os suplentes, os jurados substituídos não mais serão admitidos a funcionar durante a sessão 

periódica. 

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas 

e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. (Alterado pela L-

011.689-2008).  
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